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POLITIŠKOS ŽIBIOS.
| MASKOLIJA.

Maskoliškoji viešpatystės taryba 
trečiame, taigi paskutiniame skai
tyme priėmė Stolypino sumanymų 
tvirčiau, kaip jis sako, sujungti 
Finlandijų su Maskolija. Sulyg to 
sumanymo, 1* inlandijos teisdary sta 
atiduata priežiūrai maskoliškosios 
durnos. Kad viešpatystės taryba 
priims Stolypino sumanymą, apie 
tai nieks ne abejojo, nes joje juk. 
sėdi daugumas caro paskirtų biu
rokratų, tokių jau, kaip ir pats Sto
lypin. Viešpatystės taryba tai ne 
žmonių atstovybė, bet valdžios 
įstaiga, skelbianti žmdhių atstovy
bės darbų. Perėjus dutnoj Sti
pino sumanymui, jau iš kalno bra
vo žinoma, kad jis pereis viešpa
tystės taryboj. Durnoj net iš bu
vusių biurokratų buvo priešininkų 
sumanymo, nors’ tit, balsuojant už- 
jį, savo balsų prieš sumanymą ne
padavė.

Tasai sumanymai ištikro panai
kino Finlahdijos savistovystę, nes 
dabartinė durna, kurioj sėdi dau
gumas reakcijos šalininkų, juk ne 
perkeis tokių teisių, kurios galėtų 
pakelti, arba bent palaikyti ant da
bartinio laipsnio bitilandijų. Pra
eis keli metai ir Finiaridija bus su? 
lyginta su kitais maskolių užka
riautais kraštais. Maskoliškiems 
menko proto biuro eratams nieko 
gero nemokantiems daryti, atsiras 
nauja persekiojimo laisvės vieta. 

. naujų vieta jų numylėtam maskoli- 
nimui ir naikinimui laisvės, be ku
rios juk nėra gerovės niekur. Ma
tome juk visame pasaulyj, kad tik 

£ tie kraštai visada ir Visur angščiau 
\ pakilo, kur žmonės laisviau gy ve

no. kur žmones galėjo laisviau 
pats rupintiesi krašto reikalais. 
Angščiausia spėjo pasikelti kultū
riškai, protestoniškie’ji kraštai, nes 
protestantizmas paliuėsavo šiek tiek 

‘ žmones nuo bažnyčias raiščių, ku
rie katalikiškuose kraštuose la
biau žmones varžė. Iš katalikiš
kų kraštų augščiau spėjo pakilti, 
tik Prancūzija, nes joje nuo revo- 

• Kurijos laikų bažnyčios įtekmė nu
puolė. Kunigija buvo vėl susi- 
drutinusi prie Napoleono III, bet 
jo garbė, o su juom ir kunigijos 
įtekmė ant valdžios galutinai žuvo 
1871 m., 
teko vokiečių nelaisvėn ir nupuldė 
sostų. Maskolijoj žmonės ir da
bar supančioti • .valdžios ir jos 
skverno laikančios fanatiškos ku
nigijos, todėl Maskolija ir stovi 
galima sakyti, paskutinėse eilėse 
Europos viešpatysčių. Biurokra
tai. nupuldę pats Maskoliją, ne 
kenčia, jeigu koks užkariautas, ne- 
maskolių apgyventas kraštas spėjo 
be jų globos augščiau pakilti. To
dėl ir stengiasi j 11 savistovystę, 
žmonių laisvę naikinti.į

Vaikymas žydų iš Kijevo vėl 
atsinaujino. Pereitų sanvaitę su 
prievarta išvijo gana daug žydų 
šeimynų. Stolypin rods, išleido 
gubernatoriams cirkuliarą,, kuria
me liepia nesielgti per šiurkščiai su 
žydais, bet kaip pasirodo, guber
natoriai nelabai paiso (o cirkulia
ro; gal jis išleistas tik klaidinimui 
užsienių, kur prieš maskoliškos val
džios žiaurumų visi doresniejie 
žmonės pradėjo protestus kelti. 
Greičiausia, kad gubernatoriai pra
dėjo vėl žydus vaikyti sų Stolypino 
žinia.' Maskoliškiejie biurokratai 
papratę juk veidmainiauti. Kada 
po caro neva duodančiam žmonėms 
konstituciją manifestui gubernato
riai rengė besidžiaugiančių gyven
tojų skerdynės ir žmonės skundėsi 
tos konstitucijos sumanytojui, gar
siam Vitteiį tas vis teisinosi, kad 
nieko negali padaryti, nes guber
natoriai jo neklauso. Matyt taip 
jau daro ir Stolypin. Jis liepia 

1 gubernatoriams su vaikymu žy- 
b du prisilaikyti žmoniškurt10. tie gi 
[elgiasi visai priešingai, lyg žino- ] 
Ėdami, kad ir Stolypiųui žiaimnms , 
geriau patinka.

karaliaus dekretų nepasibaigė, prie
šingai, nesutikimai priėmė dar aš
tresnių formų. Popiežius parei
kalavo atšaukimo rando padavadi- 
jimo peržiūrėti senų j į konkorda
tų (sutarimų su popiežių). Bet 
tuom tarpu kunigijos priešai, taigi 
respublikonai ir radikalai spėjo 
tvirtai suorganizuoti savo pajiegas 
ir kelia demonstracijas neprielan
kias kunigijai. Mieste Bilbao ku
nigijos priešininkai įsiveržė į ka
talikiškų Kliubą, stengėsi susirin
kusius išvaikyti, daužė stalus ir 
kėdės. Pašaukta pagelbon polici
ja pasinaudojo iš ginklų. Susirė
mime vienas demonstrantas tapo 
užmuštais, o daug žmonių^sužeista. 
Susirėmimai liberalų su klierikalais 
buvo baskų apgyventose provin
cijose, kur gyventojai neišpanijo- 
nai, labiau prie katalikystės negu 
prie t 
San S< 
si rinko 
dėjo š;

rtystės prisirišę. Mieste 
astian katalikų priešai su- 
irie Baskti Kliubo ir pra- 

, _ jdyti. Vienas vyriškis li
kosi užmuštas, o daug jų sužei
sta. Lklikia susirėmimų ir nepri- 
Jankių katalikams demonstracijų ir 
kituose Ispanijos miestuose, ypač 
gi Rarcęlonoj. Gali tikėjimiški 
vaidai apimti visų Ispaniją, kurią, 
iki pusei pereito amžiaus, galima 
sakyti, valdė kunigai, nes jų įtek
mė ant valdžios buvo didesnė negu 
karaliaus, kuris prieš kunigiją tu
rėdavo nusilenkti. Bet ar ir da
bar kunigija atgaus savo nupuolu
sią įtekmę, galima abejoti. Jau 
dabar ir Ispanijoj kitoki laikai. 
Rods čia žmonių apšvietimas stovi 
žemat, bet ir už tų tamsą daugu
mas išpanijonų kaltina kunigiją.

VIDURINE AMERIKA.
Iš Nivaraguos ateina prieštarau

jančios žinios VVashingtonan. Ame- 
rios konsuliui Olivares atsiuntė ži
nių iš Managua, buk ten prasi
platino žinia, jog revoliucijonieriai 
paėmė miestų Acayapų, pirma su
mušę prezidento Aladriz kariume- 
nę. Tuom tarpu prezidento val
džia užtikrina, jog prie Atlantikp 
pakrančių visi miestai, išėmus vie
nų Bluefield, yra prezidento ka- 
riumenės rankose. Revoliucijonie
riai gi užtikrina, buk visos Atlanti- 
ko pakrantės iki Nicaragua eže
ro yra jų rankose. Randas buk 
vėl išsiuntė kariumenę tas pakran
tes apvaldyti. Taigi visas karas 
Nicaraguoj išrodo vaikų siausmu. 
Prezdentas siunčia prieš revoliu- 
cijonierius mažas kariumenės da
lis, kada jas sumuša, siunčia dau
giau kareivių nužudytus miestus 
atgauti. I ai kodėl išsyk nesiunčia 
jų pakaktinai?! Taip jau Tiard Jr 
revoliucijonieriai. Bet taip veda
mas karas gali niekada nepasibaig
ti, jis vien naikina visų tų nelai
mingą, bet gausiai gamtos apdova
notų respubliką.

Iš LIETUVv

CHINAI.
vietininkas regentas 

kovinei jų atstovų reikala-
Ciecoi jaus

atmetė
vimų, kad tuojaus butų paskirti

atstovų rinkimai ir su-
sušaukta

IS KAUNO.
Gegužio 15 d. buvo Tihnanso 

salėj* pastatytas dramos veikalas 
"Inteligentai". Nusisekė vidutiniš
kai, tik kaikurie nemokėjo rolių. 
Publikos buvo per maža, mat jau 
kelintas kartas eina tie "inteligen
tai ’, daugumui tai yra jau žinoma. 
Prie galo kaip prilindo be bilietų 
Suvalo fabriko darbininkų (len
kų), tai visai tvarkų pagadino, 

nevertėtų tokių

žmonių
parlamentas. Regentas 
gyventojus atsišaukimų, 

konstitucijos urnų reika- 
i. Bet jis prri

išleido
kuriame _ ,_____
lavimą vadina piktu.
žada išpildyti pirma duotą pažadė
jimą po devynių metų sušaukti 
parlamentą, o dabar prirengti jam 
dirvą. Kadangi žconės reikalau
ja ūmo įvedimo konstitucijonalinės 
tvarkos, tai reakcijos pasekėjai ne
užganėdintų žmonių piktumų nori

, kada jis po Sodonu pa-į nukreipti ant svetimtančių, siundy- 
nnlniCT'Ptl 1f TT11TT1 1 I (1 V* /Inmt ««« ♦ 13darni ant jų tamsias minias, 

protingesnieji chiniečiai bijosi 
sėkmių siundymo, nes jeigu 
gimtų svetimtaučių skerdynės, 
kraštai įsikištų,v turėtų atsiųsti 
vo kariufnenes ^maištų malšinimui, 
kaip tai padarė laike europiečių 
skerdynių Pękine. Iš įsikišimo 
svetimų kraštų Chiriai ne turėtų 
nei jokios 'naudos, jiems 
karo išlaidas mokėti.

ISPANIJA. .
jvaidai Ispanijos rando
Llėl jo protesto prie!

ka-

ir
ry-

4revoliu- 
ir “ora-
tyriniji-

minė, ypatingai bobos n šluotomis 
rankose neapleido* aavo pozicijų, 
rankose neapleido savo pozicijų, 
čium užvedę bylų ir kol-kas jokiu 
budu neduosiu ganyklų dvarui ar
ti ir sėti. Žemiečių viršininkas 
nepešęs, grįžo namon ir tuojaus 
davė pačiam Kauno gubernatoriui 
sieksnio ilgio telegramų, kad. Vil
kijoje iškilo “revoliucija” ir bai
su* "buntas”. Be to, sėdęs savo 
keliu, tų patį vakarų nuteisė apie 
20 žmonių — kam mėnesį, kam 
du, o kitiems ir tris mėnesius 
Įėjimo.

Telegramas žinomu sukėlė 
Kauno policijų ant kojų. Ant
tojaus, t. y. 13 d. gegužy). atpyš- 
kejo iš Kauno spraunin cns, žan
darai, ir žandarų jHtlkini kas (kol 
kas, — be kareivių.) ant 
cijonierių”, "agitatorių? 
torių" galvos; bet iš visi
mo paaiškėjo, jogei jokios revo
liucijos ir kurstytojų« visai 
nebuvo, o tiktai kad micstisčiai su 
grįtelninkais gynė savo senąsias 
teises, ir savo tėvelių šventų pali
kimą.... Vis dėlto, keturis žmo
nes, vienų lietuvį krautjivninką, ir 
tris žydelius suareštavo, ir tų pa
čių dienų išvežė į Kauno kalėjimą. 
Gegužio 14 d. vilkijieaių deputa
cija nuvyko Kaunan prie guber
natoriaus, ir porą žydelių'pasise
kė išliuosuoti, o- kitu tebesėdi ir 
šiandien. Kaip iš visų ko matyti, 
byla daros? didelė, miestelėnų ap
ginė jas adv. Sumajatoskaa tikrai

ta. / AIįęstiečiai tame. »tarpe trupiv 
■ciuką nusiminę, nes kol Jtas bus, 
o hju j KMlmargės• sų čabnar-

Kontrolieriams nevertėtų tokių 
svečių nei per duris įsileisti. Te
atre tinka tik tie, kų moka save! 
valdyti. K. l itras.

("Lietuvos Ūkininkas”).

tvarte badauja!... .* r
Dvaras išaręs tų

savo broliu Jonu iš Smilgių kaimo 
ir Tlrbantų > kaimo ūkininku Mar
tišium parvažiavo iš Naumiesčio 
namon. Svečius paguldė ’ kluone.

Bet vidurnaktį abudu broliai V. 
užpuolė ant ūkininko M., kad tas 
atiduotų pinigus. Bet ant nelai
mės, einant gultų, jisai visus pas 
save buvusius, apie 70 rub., pinigus 
pakišo po pamatų. Nežmoniškai 
žmogų sudaužė, ir -kaip sako jie, 
visai negyvą, pasinėrę per paža
stis, nuvilko į netolimus brūzgus ir 
įmetę į kokią ten grabę, patįs pa
rėję namon atsigulė.

Bet tuom laiku numirėlis atsipei
kėjęs, vargais negalais nurėpliojo 
pas kaimyną. Greitu laiku atjeau- 
stėjo policija ir suėmus mušikus 
išvežė Naumiesčio akademijon pa
simokyti. Patyręs.

Pavieto viršininkas, pasiremda
mas 27 nutarimu kunigaikščio vie
tininko Lenkų Karalystės 19 vasa
rio 1822 m., t y. kad visokiu lai
ku keliai turi būt išvaiiuojamj, jau 
keletą kartų, savo “cirkuliarais”, 
užsipuolė ant Liestnistvos, Sintau
tų, Zyplių ir Griškabūdžio valsčių, 
idant visi vieškeliai, ir svarbesni 
keliai III skyriaus butų išpilti ak
menimis ar smėliu; bet kaip gir
dėt, visi valsčiai per sueigas tą pa
siūlymą vienbalsiai atmetė.

Bet dabar jau vėl išlindo pro
jektas priverstino išjieškojimo iš 
valsčiaus. pinigų pylymui kelių. 
Viens .verstas plento atsieitų 1982 
rub. Liestnįttvos valsčiuje skaitosi 
tik vienų vieškelių apie 40 verstų, 
tai jų išpilimas atsieitų 79.280 
rub^ neskaitant dar kasmetinio tų 
plentų, taisymo, kuris irgi atsieitų 
ne vieną tūkstantį rublių.

Laikas batų valstiečiams pagal-

prast ir tokių pinigų pragėrimui 
neduot .*. J . .

Gegužės 17 d. nuo Pilviškių per 
Veršius, per Zyplius perėjo bai
sus lytus, net bulves kitų išnešė. 
Tamsus žmonelės džiaugiasi, kad 
tą žvaigždės kritimą Dievas atver
tęs: žvaigždė, krisdama, girdi, būt 
daug daugiau bėdos padariusi. Bė- 
go kiti į bažnyčias, o kiti namie 
suklaupę meldėsi. C. Didė.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

IS RYGOS.
Gegužės 25 d. sustreikavo-Hin- 

dino medžių fabrikos plaukų ne
šėjai. Jau gegužės 7 d. tos fabri- 
Kos 33 plankų nešėjai, kurie dir
bo ant akordo, reikalavo, kad jiems' 
fabrikos savininkas gyarantuotų vi- 
supiažiausiai į dieną 2 rub. Kuo
met fabrikos valdyba' tą jų reika
lavimą neišpildė, tuomet nešėjai at
sisakė nuo darbo ' ir gegužės 21 
d. juos visai paliuosavo. Kadangi 
plankų nešėjai nebedirbo, tai ir ki
tuose fabrikos skyriuose darbinin
kai nebegalėjo dirbti, o nauji plan
kų nešėjai negalima buvo surasti, 
tuomet fabrikos savininkas atstatė 
nuo darbo ir visus kitus darbinin
kus. Kuomet fabriką vėl pradės 
dirbti, nežinia.

(“Rygos Naujienos”).

darbo
prie

IS LIEPOJAUS. 
praeitus 1909 metus 
Liepojaus gelžkelio dirbtu

vėje susižeidė akis trįs amatininš
kai. Kertant geležį atitrukusios 
skiedros iškirto dviem šahalviam 
ir vienam kaltininkui po vieną akį.

DAR KARTĄ APIE II
■ .vyšt£[- v:; :

Ligi pastarųjų laikų man teko 
gyventi Prūsų pasienyje, tat jau 
nuo keliolikos metų matau, kaip 
daug žmonių pereidavo Prūsų sie
ną, keliaudami svetur: vieni likda
vo Prūsuose ~ čia jau prie gelž- 
kelių per vasarą dirbdavo arba ke
liaudavo psuošna (į Hesseną), 

kiti persikeldavo Anglijon, 
Amerikon. Bet kad ten eidavo 
žmonės iš visų kraštų — netik 
Suvalkų, bet Vilniaus ir kt. gu
bernijų, tat laiks nuo laiko pama
čius keletą vežimų po kelioliką “pa*- 
sažienų" nei ne dyvai būdavo. 
Dabar, įėjus į madą “gubers- 
kiems” pasportam$ "pasažierių” 
skaičius šiek tiek sumažėjo, nes su 
gubemska? pasportais keliauja 

stačiai gelžkeliu į Eitkūnus. Bet 
visgi netaip jau baisiai tenai 
do.

Bet štai šiomis dienomis teko

išro-

Bet štai šiomis dienomis teko^ 
važiuoti gelžkeliu nuo Šven
čionių, Panevėžio-Liepojaus linįf 
ir bevažiuodamas pamačiau tai, 
ko visai nesitikėjau: pradedant 
nuo Švenčionių ant kiekvienos sto
ties įsisėda po vieną, du, tris ke
liauninkus Amerikon, o kai-kur 
(Ltėnoj, Anykščiuose) ko" visą 
"kompaniją.” (6—9). Išsyk aš 
maniau, jog tik pataikiau “tokią 
dieną ’, bet ėmęs klausinėti išgir
dau, jog tą jdieaą dar beveik ma
žiausia važiuoja. Būną dienų, 
kuomet iš vienos - vįetos išeiviai 
samdosi čielą vagoną ir važiuoja, 
o neseniai buvęs ant vienos stoties 
atsitikimas, jpg apie 40 keliaunin
kų turėję liiįti, netilpę..,. Ir tai 
vis važiuoja įmonės, turintis "gu-

n u važiuoja be jųį " -■
Liūdnas reginy«r.41ahailn,^tnuoiė 

jaut tuo gelžkeliu. Ant kiekvienos 
stoties būrys žmonių —- senų mo
terų ir vyrų, jaunų vaikinu ir mer
ginų. Visi nuliūdę. Sustojo trau
kinys jau būrys pradeda judė
ti. Skambutis — ima sveikintis, 
bučiuotis, verkti; jauni, kaip ąžuo-’ 
lai, vaikinas merkdami Š..ka. trau
kiniui jau pradėjus eiti; vagonan, 
o likusie ~ 
parsipuldami

R?juš ‘ ubagai', labiausia, kad mi
nėtame (1822 m.) nutarime nėra 
paminėta, jog keliai reikia pilti 
akmenimis.' bet tik, kad keliai vi
sokiu laiku ^utų išvažiuojami. Re
to 19 vasario 182a m., nebuvo 
taip vadinome kelpinigių mokės-______ _____ ____ ___ _____
čio, t. y. po 15% nuo abelnos su-Įgonbutį, bet pašelpos dar nesu
mos pamatinio žemės mokesčio ir 
padūmės. >

Visgi tai klausimas didelis ir 
painus, kurį gal išrišti tik augštes- 
nioji vakižia.

Nesnauskime! Perkūnas.
Jau 5 mėnesiai, kaip susitvėrė 

Naumiestyje "Blaivybes'’ skyrius, 
bet darbų dar nematyti. 
“Blaivybė” snaudžia, o

jf prie darbo sirgdami algą te
gauna tiktai 3 mėnesius, o vėliaus 
jeigu nebegali dirbti, paliuosuo- 
jami uuo tamystos, kaipo netin
kantį (Įarbui. Ir šie visi trįs vyrai 
paliuosiioti nuo darbo, ir, nors jau 
kelintas mėnuo, kaip apleido li-

I§ GRYBUCIŲ, PANJKVEŽIO 
PAVIETO.

11 Gegužės 4 d. sudegę 7 ukininktj 
triobds. Vargšai Iika be.pastogės 
ir be duonos plutos. . Ač>s» Dievui 
kad dar - vėjas būva į lauko pusę. 
Gaisro priežastis — vaikai, su deg
tukais. K. M.

("Sidnis”).

IS VILKIJOS, KAUNO GUB.
Patsai Vilkijos miestelis nedide

lis. Vilkijos kaimo gyventojų’yra 
18 ūkininkų, . kurie nuo senovės 
drauge |u miestelėnais teirėjo prie 
grafo Tiškevičiaus bęndras gany
klas. Bus jau apie aštuoneri me
tai, kaip vilki j iečiai tarėsi skirsty
tis į vienasėdžius, bet vis juos kliu
dė tos bendros ganyklos: tiktai 
praėjusį metų su pagclba Kauno 
žemės tvarkomosios komisijos ir 
per jos tarpini nkystę vilki j iečiai su 
ponu T. susitaikė pasidalinti gany
klas ant pusės, ir priėjusį metą 
Vilkijos kaimas išsidalino į viensė
džius. Tuom-tarpu, kašlink gany
klų nieko nesitarta su miestelėnais 
ir visais grįtelninkais, kurių čia ga
na daug apsigyvenusių yra ant gr. 
Tiškevičiaus žemės.

- Šiemet dėlei šių ganyklų čia vi
sai netikėtai iškilo tikra revoliuci
ja ir maištai Gegužės mėnesį, 
kada miestiečiai ir visi grįtelninkai 
išvarė savo juodmarges į ganyklas, 
tuom laiku grafo Tiškevičiaus pa
siųsti darbininkai atvyko tų pievų 
arti ir sėti. Miestelėnai tuom-lai- 
ku pajutę, kad tokiu budu jųjų 
juodmargėms gresia badas, —nu
tarė “savo” ganyklų neapleisti ir 
nebeduoti dvarui tiart. Keletas vy
rų nuėję, dvaro darbininkus par
varė namon ir paliepė pasakyti sa
vo ponui, kad jie jokiu budu ga
nyklų nebeduosiu dvarui arti. Dva
ras, ar tikriau sakant grafo Tiš
kevičiaus įgaliotinis p. L., žinoma, 
elgėsi saviškai, (paties gr. T. ro
dos nėra namie) ir per keletą die
nų iš abiejų pusių spėkos didino
si.... Galutinai miestiečiai pama
tė, kad darbas dvaro darbininkams 
žengia pirmyn, gegužės 12 d. nu
tarė kas tik gyvas eiti į lauką ko
voti ir susitarę didelė minia, per 
šimtą žmonių, vyrų, moterų ir 
mažų vaikų (kiti ėjo tik pažiū
rėt), nuėjo ginti savo pozicijų.... 
Tiškevičiaus įgaliotinis pamatęs 
baisią minią žmonių, kreipėsi tuom 
laiku prie žemiečių viršininko, ku
ris paėmęs visą vietinę policiją nu
važiavo ant vietos Žiūrėti ir ištirti, 

jo/kame dalykas. Miestiečiai vienok
lir prie žemiečių viršininko nenusi- ui

Bet 
pa- 
už- 
kiti 
sa-

atsieitų

ITALIJA.
Italijoj likosi užmušta moteris, 

amerikone^ Charlton. Nužiūrėji
mas 'iš syk puolė ant jos vyro, ku
ris išr Italijos prasišalino. Reika
laujant Italijos valdžiai, jį, išlipant 
iš laivo, suėmė New Yorke ir jis 
jau prisipažino, jog nudėjo savo 
moterį. Italija pareikalavo nuo 
Amerikos valdžių, kad užmušėjas 
pačios butų išduotas Italijai, kur 
jis turi būt teisiamas. Nežinia, ar 
Amerikos valdžia jį išduos. Ame
rikoj jį teisti negalima, nes ne čia 
jis žmogžudystę papildė. Jo drau
gai, jau bando jį perstatyti nepilno 
proto, o tokių teismai negali bau
sti. Galima todėl manyti, kad 
Italija ilgai laukti turės, kol pra
sižengėlį amerikonų išgaus, o gal 
visai jo neišduoti.

KUBA.
27 d. birželio, prieškambaryj 

parlamento, jo atstovas Manuel 
Lores iš Oriento ir laikraštininkas 
Antonip San Mignel iš Pinar dėl 
Rio už ką ten susibarė. Pirmuti
nis išsitraukė revolverį ir šovė j 
laikraštininkų, bet nepataikė, jo šū
vis nugrendė kaktų atstovui Lame- 
ra. Mahuel taipgi išsitraukė revol
verį ir norėjo šauti, bet kiti par
lamento atstovai atėmė nuo j 
ginklų.

laukia iš gelžkelio valdybos. Ne
laimingi du iš jų vyrai pačioje 
jaunystėje 32—35 m. amžiaus, tre
čiajam gi 40 suvirtum metų.

(“Rygos Garsas”).
IS MOSĖDŽIO, TELŠIŲ PA V.

Gondlaukės kaime buvo toks 
atsitikimas. Parvežė tėvas prigau- 
dęs vežimų minkių. Pamatę tai 
vaikai ir jie nuėjo gaudyti, 
bridę tvenkiniu gaudyti 
abu vaikeliu prigėrė.

(“SahinisT).

In- 
minkių

IŠ ŠIAULIŲ.
Praeitais metais, nupirkus 

džiai iždo pinigais iš P. Šalkaus
kio 3 margus žemės* puikaus sodo 
už 18 tūkstančių rublių, pradėjo 
liepos mėnesį statyti'dideli centrali- 
nį kalėjimų 500 žinomų; bet pri
ėjus reikalui, žinoma, ten bus ga
lima Sukimšti daugiai kaip 1000. 
Dab< kalėjimas ir namas kalėji
mo tarnams jau pastatyti, dengia
ma stogas. . I,

Gegužės 14 d. bekasant griovį 
sienos pamatui, kurs eis aphnk ka
lėjimų, rasta 6 lavonų kaulai, iy2 
aršino gilumoje; prie?jų stačiatikių 
Kazariiaus Šv. P-lėta psMŪkslėliai 
ir raitininkų-kareivaųi sagutės.

— Vienas Šiaulių, kalėjimo ka
linys, latvis-liuteris,< šioaaĖ dieno
mis priėmė stačiatikių tikėjimų, ti
kėdamas palengviniatoi ««vo baus
mės. Sakės mainųą.savos tikėjimų 
dėlto, kad tikišis, jog Stačiatikių 
tikėjimas jį išgydysiu^

— Gegužės 3 d. apie • Šaukėnus 
kai-kurių sodžių lėliai su žeme 
javus sumaišė. B.^^Įtuahs.

("Viltis”):

val-

Mušt) 
žmonės 

štai ką daro. Gegužės 10 d. bu
vo jomarkas. Vienas ūkininkas 
pardavė karvę, o jo kaimynas nu
pirko. Bet ant galo reikia maga
ryčių. Pirkikas sako: “Dėkiva 
po 12 kap. ant butelio”. Bet par- 
davikas nesutinka, atsisako. Tada 
pirkikas sako: “Atiduok man pi
nigus, o atsiimk karvę”. Ir kaip 
tarė, taip padarė: turėjo jam ati
duoti pinigus ir neėmė karvės tik 
todėl, kad ant magaryčių nedėjo. 

(“Lietuvos Ūkininkas”).

ANTANAVO VALSC., MA
RIJAMPOLĖS PAV.

Nuo vasario mėnesio atsidarė 2 
mokyklos. , c

Viena Skučiškės, bet dabar esti 
pas* K. Vaišnį Plioplių kaime. Mo
kytojas lietuvis Juozas Kundrotas, 
algos 420 rub. Mokinių apie 30. 
. Antra mokykla Kazlų — Rudo
je iy2 versto nuo stoties. Moky
tojas lietuvis Petras Matulevičius; 
algos 410 rub. Mokinių nedaug 
5—10. Mat žmonės sako, kad jei 
imsim vaikus mokyklon leist, tai 
vyriausybė gali naujus mokesnius 
prasimanyt. Nišmahėliai!

("Lietuvos Ūkininkas”).

IŠ

IŠ BIELOSTOKO.
po vienų namų pradėjusi 
kerosino versmė. • Išbandy-

: dega. •
a t .

IŠ 
mušti 
ta

UŽ NUŠOVIMĄ LAPES 
CERKVEJE.

Minsko apygardos teismas svar
stė šiomis dienomis bylą, iš kurios 
labai pasinaudojo “tikrieji rusai”, 
kad prikišus katalikams netoleran
tiškumą, stačiatikių tikėjimo neap- 
kentimą ir tt. Dalykas toks: 1905 
m. Mpziriaus apskrities dvarinin
kas Knobelsdorfas (lenkas) patie
kė pažįstamų būreliui medžioklę 
savo miškuose. Toje vietoje bu
vo nuo seniai jau apleista1 cerkvelė. 
Jos rūsyje lapės susisuko sau lizdą, 
šunįs suuostė ir pro išgriuvusias 
sienas inpuolė cerkvelės rusin. Ati
darius rusies duris lapė inbėgo 
cerkvėn. Bėgančią cerkvėn vie
nas pašovė; šunįs taip-pat pasi
viję ėmė cerkvėj draskyti. .Me
džiotojų buvo 5 katalikai ir 2 sta
čiatikiu.

Minsko . teismas pasmerkė Kno- 
belsdorfą — 8-riems metams ka
torgos, kitu du 6 metams kator
gos, du — 4 metams pataisos na
mų, vieną — dviem metam kalėji
mo ir vieną — vieniems metanu 
kalėjimo.

(“Viltis).

IS ŠUVA!
Pabėgo užsienin I 

kasininkas Lopušim 
su savim inplauktu 
sanvaitę pinigus.*

(“Šaltini

Bcų įjuesto 
fagriebės 

Įrpcr visų

I§ NAUMIESČIO, VOVERIŲ 
KAIM., LIESTNIS5TVOS VAL.

IŠ SINTAUTŲ VALSC., NAU
MIESČIO PAV.

Veršių kaimo paprastai du ūki
ninku, P. L. ir J. M., kas pava
saris ir kas ruduo duoda vyri- 
joms po dvigorčę degtinės, kad ne
uždėtų jiems mokesčių viršaus 8 
rub. 56 kap. Patariau tuos pini
gus arba laikraščio išsirašymui ap- 
verst arba šaltyšiaus algai. Suti-

O. Pleirytės-Puidienės trupa ii 
šiemetai gyvuoja. Taip antai, kai; 
rašo “R. N.” toji trupa gegužė' 
29 ir 30 d. rengia teatrą Viekš
niuose (ne “Viekšnoje”, kaip “R 
N.” nori). Pirmą dieną bus vai
dinama "Velnias — ne boba” ir 
“Jaunikis”, antrą dieną $—► “Ameri
ka pirtyje”.

^“Viltis”).

tėvai, seseirįš verkia 
Anykščiuose vienas 

iš išeivių įšokęs vagonan į taip 
susigraudino, jog bevažiuojant 
traukiniui visoj smąrkumdj puolė 
ant vagono trepelių įr norėjo ver
stis žemyn, tik kiti Vos spėjo su
griebti ; bet itj tai dar darbo bu
vo, nes anas, beraudodamas už
sispyrė būtinai šokti iš traukinio 
ir grįžti ir 
malšino.

Bevkži
rinėti, dėlko vąžiuoia, koks padė
jimas ir tt. B^t nuo pačių keliau
ninkų mažai ką tegalėjau sužinoti 
— matyt, jie Velijo visai ųei ne- 
mislyti apie tai. Tik nuo pašali
nių sužinojau, jlog jų kraštefšveir- 
čionys, Utena, Ąnykščiai, j Troškū
nai ir kt) eina visi, kas tik gali. 
Eina ne tik jiunuomenė, bet ir 
apyseniai žmonas, palikę namieje 
žmonas, vaikus.! Daugelis keliau
ninkų — tai bežemiai, bet nema
ža ir tokių, Jcą turi ir po keletą de
šimtinių žemės, 
žemę išnuomoja

— Jeigu dar ilgiau Amerikoj 
taip bus — tvirtiĮno daugelis — tai 
pas mus liks tik jmoterįs, merginos 
ir vaikai. Užklausus, kas dabar 
toj Amerikoj taip yra, atsako, jog 
dabar darbai labai gerai einą; čia 
gi — sako — nėgali žmogus išsi
risti iš tų klampynių ir tiek, (Pne; 
tam emigruojama ne tik Amerikon, 
bet ir Rusijos gijumon).

Taip aiškina tokį nepaprastą bė
gimą Amerikon patįs žmonės. 
Man matos, jeigu žmonėse dabar 
oaplitę kalbos, jog Amerikoj da
bar labai gera, tai) gyvenančių tarp 
’monių inteligentų) ir žmonėms! ski
namų laikraščių vienas iš pirmųjų 
-iždavinių turi bu(i, rimtai ir aiš
kiai išaiškint žmonėms tikrąjį da
lykų stovį, kad Amerikoj nėra taip 
gerai, taip gi nūrbdyti, jei dabar 
uždarbiai ir galim), tai ilgai geri 
laikai Amerikoj nedali būti.

> > 's ■1 j »!)■'■
(“Lietuvos Ūkininkas”}.. 1 . : I * 1 1: i IJ

nusi-

iuojant toliau pradėjau ly

bei prieš išeinant 
kitiems. i I
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rko $100 vertą by-

ietukas darodė, kad

Tik tie-

stubelės savininkui

karietoje.

Per ji

ėp,*

Tąigi lietuvi^ 
yra turtingas! 
siųsdavb. ;

4n, O an- 
parigarsino 
fįi iš Rosi- 
ijivp baltas

rodosi, apie i 
pačios kraičii

Jlocio skolą 
ir išliuosavo

io

■adė j o lietu-

išmokėti mėnesinėmis ratomis. Bet

laiko Joci^ iš Chicą- 
nežino-

A MIETU VA

Eu^poąoangiekasyklos yra daug

priversti teisingiau elgtiesi su pro- klas. jpEoęopoj, mat, nuo seniau

parkrito negyvas.

mes darbuojamės, ar stengiamės j.'
nacrr>rant< ....... K....!) . i’

reikalams; gal toliau galėsim ką

manote su-

D. C. Kongresas 
■U reikalavimą, kad

griauname tokią 
nepaliausime jo<

Rado, 
^baisaus juoko jam truko 
BuVo jiS~6o metų senu-

, ■ i . . . \
Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 

Valsčiuose buvo 487 nusibankruti- 
nimai, ariją. 9 (Jaugiau negu • užpe- 
reitą. ' ' \ .'1

|. Syracuse, N. Y. Streikąs 
1200 kriaučių pasibaigę čia, ka
dangi darbdaviai sutiko pakelti al
gas 
nuo

Inors geresnio nuveikti. ,
Čia yra kita draugija vardu Sv. 

Antano, užsidėjus ji keli metai at
gal, bet, kaip girdėt, ne geriausia 
laikosi. /- V. S

ZALVARFNIS-RETEŽĖLIS 
MIRTIES PRIEŽASTIS.

Hay-tvood, Cai. Apsirgo čia

TELESKOPAS ŽIŪRĖTI Į 
PILVĄ.

buchhalterijos. Ir itšikro besi
darbuojant porą metų galima ne
blogai pažįnti visus 1

Winnipeg, Minn. Tarp Fort 
France ir Atihehan dega girios 
Nuostolius ugnies padarytus skaito 
jau milijonais dolarų. Sudegė daup 
'entų piovyklų. I

ją vesti.
f . > (“Lietuvos Žinios”).

Navenport, la. Sudegė čia dirb- 
UŽMUŠĖ PAČIA IR UOŠVĘ. tuvės Braumer Manulacturing Co. 
Bangai; ^Gyvenantis čia Da- Nuostoliu’ Prarytus skai- 

vid Dovius nušovė šapo pačią ir 
rieusieji vedėjai kooperatyvų. ii-1 įos motin«- kada"*i mat P”

ir įrengė savo krautuves ir iš jų 
valgio produktus tiesiog konsumen 
tams pardavinėja. Jie nori pro-į

mokslus specijalistai. Kooperacija E F 'TARPININKŲ
nėra jau taip painus organizmas, Mo. kadangi'trustai
kad žmogų, lankiusiam vidutinę įr ininkai i5naudojo konsu. 
mokyki, butų nebegalima perprasta mentU9 įr tak a
tr pasiprakhkavu, kai-kuq buk, Unkinių

susiorganizavo J“ * Kooperahmus. ' __-__ .t trr • . : -- -

tinti, jog su prievarta laikė jau-|dų.
nas merginas ir vertė jas vesti Giliausioji anglekasykla Jungti- 
paleistuvingą gyvenimą. nėse Valstijose randasi Appala-

chian srity j e» siekia 2.200 pėdų.

* M t.

ŽOUIS MOKSLEIVIAMS, NE
BEGALINTIEMS TOLIAUS

MOKYTis? ,
Musų moksleiviai besimokyda

mi vidutinėse mokyklose .iažnai 
svajoja' ir kalbasi tarp savęs, kaip Teleskopu žiūrėti į pilvą, arba 
jie pabaigę gimnaziją bei realinę gastroskopą, neseniai išrado vie- 
mokyklą pastos nniversitetan, ko- nas prigulinčiųjų prie Londono 
kią mokslo šaką pasirinks, kaip hospitalio, ir ten tas gastroskopas 
mekeno nevaržomi galės liuosai jau tūlą laiką pasekmingai varto- 
mokytis ir tt. et.... žhirek, iš j amas. Pasirodo, šis instrumentas 
jų vos-vos keletas teįstengia dasi- labai naudingas pilvo ligoms pa
kasti lig universiteto, didžioji dau- žinti vos bepradedant joms užsi- 
gūma spiriama negeistinų jiems mėgsti. Pačioj pradžioj sugautos 
aplinkybių apleidžia- mokyklas ir ligos lengva išgydyti. Taigi ga- 
tuomi užbaigia savo mokslą. Tie- stroskopo išradimas yra gan svar- 
sa, baigę 4 kl. arba daugiau pašto- bus dalykas medicinoje, 
ja seminarijon ar aptiekon ir te- 
nais mokinasi. ! i OPERA PER BEVIELĮ TELE- 
. Nuo 1905 m. kai-kam pasiseka ——^_FONĄ.

išmokti lig matininko ar mokyto- Neseniai buvo atlikta i įdomus 
jo. Bet daug yra ir tokių, kurie bandymas dainuoti per bevielį tele- 
nebegali panašiais keliais keliauti, foną. Bandymas įvyko De Forest 
šie gi atsiduria blogausiame .pade- laboratorijoj, priešais Grand Cent- 
jime. Jie esti iš jiems paprastų, ral Station, New Yorke. Į te- 
kaipo mokinio, vėžių išstumti. Jie lefoną dainavo garsinga daininin- 

■ • atsistoja kryžkelyj. Juos, nuolat kė Mariette Masarin. Dainavo ari-
• kankina klausimas: kokia amato ją iš operos ”Karmen”. Už my- 

stverties? Atsakyti ant šio? klau- lios nuo dainavimo vietos, Metro- 
simo būna gana sunku, nes gyve- politan Life rūmo bokšte, bevie- 
nimas platus, klaidus, jame gi linėj stotyj klausė kelioliką žmonių 
orientuoties mokykloj nemokino. ir puikiausiai girdėjo dainuojamą

• Mokiniai patekę gyvenimo su- ariją. Taip pat gražiai ją girdėjo 
kurin blaškosi į visas puses, kad bevelio telefono išradėjas Newarko, 
kur norint prisišliėjus. Kai-kam N. J. bevielinėj stotyj — keliolika 
jų vargais negalais įvyksta iš pu- mylių nuo dainavimo vietos. Ir 
tojančių vilnių išsikasti ligi kranto, tai buvo girdėt .nežiūrint į triukš- 
bet nemažai ir žūsta nežiųamojo mą ir kliksmą New York gatvėse 
jiems slibino gyvenimo getklėj. balsas bangavo aiškiai, ėjo ta- 

Musų visuomenei svarbų, kad rytum iš mažo fonografo, tik be 
nei mažiausia tautoj pajiegų dale- tų metalinių fonografo vibracijų, 
lė nebūtų statoma taip, kad butų Kai dainininkei pranešė, kad visi ją 
nesuvartota jos gerovei. girdėjo, jinai pradžiugus uždaina-
’ Juk apleidusieji mokslą feebuda- vo dalyką iš “Elektros”, kuo su- 

mi mokyklose vis šį-tą išsimokino judino jos tolimus klausytojus, 
ir gali atnešti visuomenei naudą.
Duokim, šiandien, kuomet koope- PABĖGĖLIAI Iš KARIUME- 

t racijos Lietuvoj vis giliau.jir pla- NĖS.
. čiau leidžia šaknis —' jiems vi- Sulyg žinių pagarsintų kariume- 

siems atsiranda plati veikimo dir- nės viršininko, pereituose metuose I 
va. Kooperativinių draugijų pri- iš 70000 Jungtinių Valstijų karei- 
skaitome jau apie 200. Joms rei- vių, pabėgo nuo tarnystes 5000. 
kalingi — tarnaujantieji-pardavi- Taip didelio pabėgusių skaitliaus ki- 
kai, vedėjai, buchhalteriai,’ jjrgani- tur niekur nėra. . Taip yra santai- 
zatoriai. instruktoriai, revizoriai >r kos laike, o kiek pabėgtų jų karo 

' tt. Paminėtų žmonių stoka pašte- laike ypač prieš laukiamą mūšį?
f biama beveik ant kiekvieno žings 
r np, už keleto gi metų kooperaty- 
7 varrrs nuolat besiplėtojant tasai dar 

labiau apsireikš. Ir vietų atsiras 
gerai apmokamų. Jau ir dabar 
sumanus darbininkai neblogai ap- 

’ ,mokami, — gauna mėnesiui nuo 
„35 iki 50 rub. Vieton skurdus 

raštininkėliais, kanceliarijose ąr 
smirdinus vaistais aptiekose, reikė
tų pasižvalgyti po kdoperaciUA 
Jose' ne vienas atras sau patogesnį 
užsiėmimą. Žinoma, apleidęs mo
kyklos suolus tuojau, negausi 
geros algos, reik pažinti skiriama
sis sau amatas, reik mokėti jis 
atlikti. . k * uK

Arčiau pasipažinti lengviausia 
yra pačiaai praktikuojant ąnt vie
los — gerai užvestose ir vedamo
se draugijos^.

duktus pigiau parduoti negu par-| ANGLEKASYKLŲ GILUMAS. Ii 
duodama kitose krautuvėse. Bu- ____  „ —j----------- ».
das tai geras, jis ir trustus gali Į gites^ės tųi Amerikos anglekasy-] 
priversti teisingiau elgtiesi su pro- klas.jpEuropoj, mat, nuo seniau 
dūktų reikalaujančiais. Farmerių anglių t kalnia ir viršutinių jos 
krautuvėms sekasi labai gerai, .0 sluogčių įjju nebelikę.
kad iš jų krautuvių turi naudą ir 
produktų reikalaujanti, tai galima 
tikėti, kad tos krautuvės gerai lai
kysis. t . .

UŽPELNYTA BAUSMĖ.
New York. Teismas dešimčiai •, 

metų kalėj iman pasiuntė Franką ] 
Grillo; jo pagelbininkas gavo . ke
turis metus. Abudu buvo apkal- ;

RADĘS 25c., MIRĖ NUO 
JUOKO.

Helena, Mont. Tūlas negras T. 
H. Brovvn tarnaujantis saliune ra
do žemėje du dešimtuku ir penktu
ką. 1 Tuo labai jis apsidžiaugė ir 
baisiai ėmė juokties ir kvatojo iki 
tol, kol 
kad—ruit 
gyslos, 
kas.

rais, žiedai ant vieno piršto $1000 
vertės, o jo artimas vaikščioja pus
nuogis, negalėdamas pridengti sa
vęs bei savo kūdikių. Ar tokia yra 
artimo meilė?- Ar ttisinga tokia j 
krikščionybė?

Todėl mes 
krikščionybę, ir 
griovę, nc^rs ant musų kristų smū
giai bei akmenįs, mes nenustosi 
me jos griovę' iki paskutiniam mu 
sų kvėpavimui ir tt.- Klausytoja 
jam padėkavojo gausiais delnų plo 
jimais.

Ant galo drg. J. T. dekliamavo 
“Ne tas žino audrą” ir '“Ant šri 
svieto/visar". -. *.

Literatūros parduota už $3.40

bet juos vo viena nak
čia. Tai kompanija - atėmė jam 
agentūrą ir pagarsino jį laikraš
čiuose apgaviku.

Jocis baladojosi Chicagoje ilgą 
laiką be darbp. Vėliau jis pnadė- 
jo nešioti vilhonių audimų. prabas , 
t'~ ” “ Fuller ir -rinko.ant

nuo kriaučių. Dar

I Žiqpcna, ^įcad giliausios angleka- 
syklo$,,)ąaj Belgijoj: užvis giliaus- 
sioji riękją.,3.937 pėdų, dauguma-gi 
nuo ,2^09^1 3.000 pėdų. Angli
joj ir. VVaJtise giliausioji angleka
sykla siekiu 3483 pėdų — ji ran
dasi Manchestere; dvi kitos angle- 
kasyklos siekia 3.300 pėdų. Škoti
joj giliausioji anglekasykla — 
2.700 pėdų; Vokietijoj — 3.117 pė-

SUĖMĖ NAMIEJE.
Nėra York. Išlipant iš atkaku-

šio iš Europos garlaivio “Princes- 1 «1,n«
sin Irena” ūpo suimtas turtingas TO North lakota vienam suvim 
amerikonas, Porter Charlton, nes ji r«ka'a'*la 35° .varų bedumm pa- 
Italijos policija laikė užmušėju jo rako' V,mas suvis tok,u budu 
moteries, kurios kūnų, įkimšt, j lka^o)a arti tukstanties dolarų. , 
skrynią, rado. įmestą į Como eže
rą. Nors, Amerikos konsulius ne- NAUJA LIGA.
tikėjo nužiūrėjimams Italijos po- Ligonio imona. Daktare, gel- 
licijos, bet tie nužiūrėjimai pasiro- bėk! Nieko ne|>esuprantu, ką jis
dė teisingais, nes Charlton jau pri- kliedai Ir bijau ausis amžinai 
sipažino, jog jo moteris jį įpykino sugadinsiant — taip ta jo kalba 
ir jis ją užmušė mediniu kuju. traška ir čypia....
Jis keliavo Amerikon svetimą pra- Ligonis (pradeda kliedit). Ak, 
varde užsidengęs, bet jį pažino vargatįs mani Jūsų nejaustis, ko- 
užmuštos moteries brolis ir suareš- kia yra musuolės kalbaties kalbaty- 
tavo. Jo išdavimo reikalauja Ita- bės priegimtjs yra svaituolė pa-

II— Ta.—1--—- —— • •

užmuštos moteries brolis ir suareš-Į kia yra musuolės kalbaties kalbaty- 
tavo. Jo išdavimo reikalauja Ita- bės priegimtjs yra svaituolė pa- 
lija, nes jis Italijoj žmogžudystę moka man teisybės tikruolės tikry- 
papildė. bės reikybės. jieškaties.... ak, kan-

čiakančių, lęančiakančių bus ma- 
NUŠOVĖ ŠERIFĄ IR POLICI- no esimas.p..

JOS PERDĖTI NĮ Ligonio žmona (griebias už gal-
Ocilla, Ga. Gyvenantis čia W. Ivos)' Vargas man!

H. Roswick nušovė šerifo pagelbi- Daktaras. O taip!.... Bet tai 
ninką ir policijos perdėtinj, o du n*e^° YPą^PĮ?0- Laikinis apsireiš- 
šerifo pagelbininku sunkiai sužeidė. ^jnanįjos vardu ybizmas ir 
Atlikęs tą darbą, jis su šešetu savo p’8’20138* Vįenutinis geras vaistas 
vaikų užsidarė namuose ir žada -vra to^ pėduok jam tamsta ke- 

! nušauti kiekvieną, kas bandys prie ^’as dienas valgyt ir neužilgo iš- 
namų prisiartinti, šerifas parei-l^rs* įij ^bfĮnt žmoniškai. , - 
kalavo kariumenės suėmimui to Eigomis. ..fPaktarybe, daktarybe, 
žmogaus. Mat jis turi ganėtnai vc^nystĮ?norybė. Tegul tavo 
amunicijos ir du karabinų. moksla^ics. niekastį pagriebia pra:

keikties peltfąsties peklastis!... .

- - _ • • - 1
“J ~

G tao uoto.
* d **• , -h ■

• ŽMOGŽUDYSTĖ. .
A nu } ork. • ITiememoj vienų 

namų,.ant Goerk skn; paliktoj skry
nioj žado kūną seno deimantų pre
kėje Maizio Šacho. Kaip
pasirodė, jis buvo prismaugtas ir] Stone Cannone/'taglekasirtia- 
dar gyvas į skrynią įkimštas. Kas me in>et»teh-j centralinėj €211101111- 
jį nužudė, nežinia. Išeidamas iš i°h ibėgiai automobiliams; su
narnu, jis turėjo už 2000 dol. dei- tomobiliai ten dabar užmaino tram- 
mantų ir 300 dol. gatavų pinigų. vajus ir, salto, daug pigiau apsei-

••••;■* na naga trtunvajai, nes nereikią
* SUDEGĖ CįARL AI VIS. - tiesti vielos ir kitokį dalykai tai- 
La Croce, Wis. Pereitos subatos Į '* > J .

naktyj, 25 mylios, nuo čia sudegė ’ *
garlaivys “I. S.” Pražuvo prie to 11 Montreal, Gonada. Gelžkelio 
dvi mfterys ir vienas vyriškis, o tarnų organizacija atmetė sumany- 
kelios ypatos sunkiai apdegė nią taikintojų komisijos. Todėl

ant Kaiftdos gelžkelių laukiama tar- 
NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ.Inaujančių streiko; jame dalyvautų

_ Eoknstaąvn, Pa. Tarp PointpS000 gelžkelio tarnų. ;
se draugijosė. Tame reikale ga- su v*enus metus. “Asoci- Creek ir loutsville susimušė du
įima pasinaudoti Maskvos varto- jacUos” raportas tvirtina, kad tie prekių traukiniai. Prie to viena 
tojų draugijų sąjunga, o kam pa- neva daktarai, gydydami tankiausia ypata tapo užmušta, sužeista gi 
velija lėšos, dar geriau butų pa- ^er ^^kus, savo vaistais ne tik ypatų-
sipraktikavus Suomijos l^oopera- nepagelbsti ligoniams, bet dar 
tyvose. Ten patarnavus porą me- Iškerta kelią tikram gydymui. Tai 
tų ir daug pasimokinus kooperaci- ^kro dideli bjaurybės ir žmone- 
jas paliečiančių ^dalykų, galima 1,ams reiktų jų pasisaugoti, 
grįžt’ Lietuvon, ir be abejonės, 
gaištas, išlaidos ir mokslas apsimo
kės keleriopai.

Gali ir tasai pasirodyt ne vie-| 
nam iš --------- ----------  t Tr------  .x.I • I tis vių sunkiai išpildomu dalyku, tai Į..’

MELAGINGI DAKTARAI SU
TRAUKIA KASMET $15000000.

Pagal “Asosiacijos mažinti džio
vai” aprokavimų Amerikoj viso
kie melagingi daktarai už niekam 
tikusius vaistus sutraukia nuo leng
vatikių žmonių 15 milijonų dolarų

Springfield, IU. Pasažierinis 
Chicago & Alton gelžkelio trauki
nys netoli Carlinville iššoko- iš vė
žių ir nupuolė j grabę. Prie to 
13 ypatų tapo sunkiai sužeistų.

_ Easton, Pa. Netoli Forcunes-
nam“iš mūsiškių "burasTu'-mokslei- ™tų mergaitė Annie Fra- burg iššoko iš vėžių Chicago 

__________ bs. Daktarai išsyk supfato, jog Express traukinys. Prie to 19 pa- 
jalaHaūrganma“^~pjtoti'"lieTuvoj UpO sunkiai sužeis,1-

------- ' .r ' ’ . ' atsitiko, negalėjo žinoti. Tirinė-į pirmą papuolusią vatotojų san- Roentgeno Concy Island, N. Y. Pasilinks-
krovą. , . . . do pilve žalvarinį retežėlį 13 colių minimo darie iŠ8oko “ včžiM Pu°-

Ir joj norintis susipažfin 1 su ilgio mergaitės prarytą^ Reiks jai lančio žemXn gelžkelio vežimas 
kooperacijomis ir jų ralralaisjgaus piinas žmonių. Prie to keturios
šiek* tiek, praktikos. Bet Visuomet .jvq ypatos tapo mirtinai sužeistos ,0
reikia atminti, kad rtousų dabartį- I2 sunkjai nors ne mirtinai UŽ-
riiai kooperatyvai negal būti pa- CHINIEČIŲ KARAS. gauta* .
vyzdžiais bei mokyklomis reikia be-
sipraktikuojant nuolat skaityti ko- J GAISRAI.
.peratyvmę hter^turą, pasimokyt K Sudegė čia

laptų draugijų. Trįs chiniečiai Ncw ^eTOca ,House hotelis- Su- 
j *'7**'. * ta nušauti, du mirtinai sužeisti, ^gė teipgi trįs ypatos.blogai pažinti visus musų koope- , . ,

T. f.“ . . 1 • lengviau sužeistų,yra daugiau,racijos klausimus, ydas ir kuo jos 6 trz t,
reik taisyti, tuomet sulauksime ži
nančių vedėjų, instruktorių, revi
zorių ir tt.

Juk Anglijos ir Vokietijos vy-
j __ __ - » 7
rios turi kasmet milijonus apyvar- dav® teisman re'kak‘''im«. k^ H
tos, dažniausia paprasti darbinin- su v^ru perskirtų.
kai, o ne šiaip kokie tam tyčia ėję

to ant 150000 dol.

St. Paul, Min. Sudegė čia krau
tuvės Andrew Scool Grocery Cp. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant Tjoooo dol Trįs ypatos tapo 
sunkiai sužeistos.

ant 10%. ' Streikas traukėsi 
1 d. birželio.

New Tark. Sustreikavo Čia 
20000 mąntelių. siuvėjų rytinėj mie
sto daly j. Manoma, kad sustrei
kuos mantelių siuvėjai visame mie
ste. Jie reikalauja trumpesnio dar
bo laiko ir ant 2O%> didesnių al- 
gy-

atmete darbininkų __ ,
pinigai, Icongreso skiriami kovai 
su trustais, nebūtų naudojami kovai 
su darbiniukų^Organizacijoms.

f Prcn&LenŽl, N. J. Su viršum 
100 dirbtųjų-auskarų, dėl menko 
išdirbinių.1 reilfltavimo, per liepos 
ir ragsėj6! mėnesius sumažino ant 
pusės darBtte. Minėtose dirbtuvėse 
dirba 1006B (fkrbininkų.

j[ BentnįĮhdfit, fPis. Sustreika
vo 100 prasižengėlių dirbančių ke
lią. Jie’ reikihuja 8 vai. darbo 
dienos.

f La Cragte, Wis. x Tarnaujanti 
ant gatvinių karų padarė naujus 2 
metam kontrbktus su kompanija: 
T*rma metą jie už darbo va- 
taridą 19c./antrą 26c., trečią 23c. 
r po 5c dauginus už darbą virš 
'aprašto laiko.**-

Iš LIVINGSTON, ILL.
Darbai kasyklose prasidėjo 28 d. 

gegužio. Pakėlė mokestį po 3%c. 
už toną; kompaničniems 14c ant 
dienos pridėjo. Dirba dabar la
bai gerais bet pribuvusiam darbas 
sunku gauti.

Apšvietimas lietuvių Rengia vė
žio žingsniu. Apšviestėsniejie lie
tuviai daug turėjo triūso ir nesma
gumo, kol suorganizavo S. L. A. 
130 ir L. S. S. 74 kuopas, drau
giją D. L. K. Vitauto ir T. M. 
draugijos kuopą.

Vitauto draugija pasižadėjo da- 
lyvaut E. St Louis lietuvių ap- 
vaikščiojime sukaktuvių mūšio 
prie Žalgirio, kuris bus 10 d. lie
pos; bet dabar, girdėt, daugumas 
narių kalba pakampiais, Jog* ne- 
ažiuos, nes buk tai esąs socijalistų 
apvaikščiojimas. Bet apvaikščiosi
mą rengia nesocijalistai; jį rengia 
S.v Kazimiero, Šv. Juozapo,. Sv. 
Jurgio draugijos.

Livingstonietis. 1

IS ROSELAND, ILL.
10 d. berželio katalikiškoj lietu

viškoj mokykloj buvo mokslo už
baigimas. Lošė vaikai komedijė- 
lę trijuose veiksmuose. Kalbėjo 
kun. Serafinas, ant piano skambino 
Pocius. Vaikai nuo 8—13 metų, 
lošianti komedijoj, gerai savo roles 
atliko. Kunigas Sėrafinas savo 
prakalboj ragino prie tėvynės mei- 
lės. Paskui buvo dalinamos vai
kams dovanelės. Atvažiavęs iš Pa
ryžiaus p. Gabrys, kurį susirinkę 
delnų plojimais pasveikino, turėjo 
trumpą prakalbą. Po prakalbų vai
kai padainavo “Lietuva tėvynė mu
sų”. • P. Grigaliūnas.

IS MIDDLEBORO, MASS.
12 d. birželio, L. S. S. 139 kp. 

parengė prakalbas, kalbėtojas buvo 
parsikviestas F. J. Bagocius iš Bos
tono. Prakalbos prasidėjo 2130 
po pietų. ' Pirmiausiai padekliama- 
vo eiles “Prie mokslo” J. Tolivai- 
ša ir “Pasiilgau aš tavęs” U. Ur- 
baniute. ~ 
Bagočiaus, kuri, matyt, 
tiko, nes mačiau 
tojams ašaros per

firmos Fuller 
jų “orderius” .
viliau jis agentavo pas vieną vo
kietį kriaučių ant Madison sL ir 
rinko drapanpm “orderius’/.

Sykį jįs pirko $100 vertą by- 
•ciklį ant išmOkesčių. Įmokėjo už
jį $10, o likusius pinigus turėjo 
išmokėti mėnesinėmis ratomis. Bet 
kad negalėjo išmokti ant byęiklio 

--- t važinėti, tai pardavė jį vienam yo- Klausytojų tavo ap.o Bo ypatų tr ki(;tul(ui $ho 
visi užsilaikė gražiai. T. cyklilj lc.-.ldttorju$ kolfktuoti mėne. 

sinės mokesties, Jocis pasakė, kad 
» Iš EXPORT, PA. jam bjeiklį pavogė ir todėl už 

Jau du mėnesiai kaip straikuoja jį mokėti negali. Byciklių kom- 
VVestmoreland Coal Co. darbinin- panija pradėjo \agies j ieškoti, su
kai; jie reikalauja pripažinimo rado tą vokietuką ir areštavo kai-. 
Unios U. M. W. of America. To
dėl pranešam darbininkams, kad 
nieks nevažiuotų už streiklaužį. 
Mačiau “Lietuvos” No. 25 agento 
J. Lucas, pagarsinimą, buk 
moka už toną 80c. Tai netiesa, 
moka už toną 37j4ę. Daug buvo 
iš Chicagos į Export, Pa., parvežta 
žmonių, bet visi atsisakė dįrbti, o 
nenorintiems dirbti kompanijos šni
pai galvas apdaužė. Tikrai sakau, 
kad Pennsylvanijoj VVestmoreland 
county visai nereikia kalnakasių.

ant Madisori sf. ir

po vagį; Voki .
kad nevogė, bet pirko tą bytyklį 
nuo Jocio, 'tada byciklių kompa
nija areštavo-Jocį ir pasodino Chi
cagos pavietiiįrin kalėjimai!. Jocis 
sėdėjo kalėjime, kpl jo. draugai ne
surado jam “(šiaudinį bondsmaną”, 
ant kurio palankos jis tapo išlei
stas ir nuo to| 
gos visiškai plranyko, n 
jo kur.

Buvo tai, rodosi, 1896 metuose. 
Ilgai nebuvo Jocio gin _____
greitai jis pradėjo korefcpondenci- 

kuųigų; laikraščiui 
ir gėliau pradėjo parda- 

ir lotus Philadelphi-

. # jas rašinėti
IS TRENESKYN, PA. “Garsui” i

Susitvėrė čia T. M. D. kuopelė v™h namos 
iš kelių narių ay d. gruodžio pc- 'r ios aP‘‘
reitų lųctų ir gerai laikėsi, bet at. ,St>7 '» J“*? parduota
sirado keli priešingi ir pradėjo nie- '",bel« lietu'T" “ž S806-. P‘rki' 
kinti musu kuopelę, įkalbinėti. Imk )as i^ustė į pirkuj, stubelę ir 
ji bedieviška, buk jon tik sociji «veno Savidmkas patėįiyjęs, kad 
listai ir bedieviai gali prigulėti, O|)° stube,č «nta.' pareikalavo 
geras žmogus ir katalikas turi jos,randos- Pirkįjaį par.slė Jocio pd-.: 
sergėtis. Buvo sumanyta praksl- pieras, kad jid t, stulidlę pirko nuo 
bos parengt ir pakviest kalbėtojai, J0™ ui S3o°'ir pinigų! Jociui už- 
paaiškinti apie" draugijų naudų. mok«>o- Tay stub'1’s ^vinmkap 
Prakalbos atsibuvo iž dienų birže- areštavo Jocj ir įsodino j kalėjimų 
lio. Kalbėtojai buvo iš Pittscūrgo, I3elewarės valstijoje.
Pa.: J. Baltrušaitis kalbėjo apie tai,1 Tuomet buv° ^ipažinęs
kaip pirmutiniai žmonės gyveno tr s” vle'“ senjva amerikone, ir ta 
kukius įrankius >tnrėjo;. o kokius a
žmonės dabar vartoja. Tarpuose . . ------------
dekliamavo Jūrė ’ ^vėdariutė ir 'š^kalčjimo. |J<xis apsivedė su ta. 
Juozapas Kvėdariukąs Jš Pittsbur- 
go. Izidorius Kvėdalis savo kal
boj aiškino, koks yra skirtumas

Fotam prasidėjo kaitra 
. E pa

klausyt 
žandus 

varvant Jis sakė: “Kaip erelis 
užpuola kregždės li?dą, išskėtęs 
sparntis drasko jos vaikus, vieni Į 
krinta auka, kiti, išlikę, ištrukę iš! 
savo lizdo, neturėdami spėkų, įieš
ko sau maisto ir prieglaudos ki- 
tur visų skriaudžiami, taipjr mes,. no rašvtis prie jos ,ir padaryt ii- kiekviename Jiumeryje garsindavo,, 
užpulti dvigalvio erelio, turėjome K pa*elpos> mėnesinę' po, san^Įtę pardavęs 30 ną-
trauktis, bėgti iš musų mylimo^U^ Prisirašė 26 nariai prie- 109 0 ^ar ^kan-
gimtinio krašto, turėjome jieškot{kl>opos T M D žmonių bu-!”118;sanvaitę tiek ir tiek šįf-
gyvenimo ir prieglaudos sveti- vq pusėtinas burelia ir visi. ai.'korčių pardavė, tiek ir tide milijonų 

atlaikė gražiai, tik vienas atsirado rubliV per-imitęs Europ 
I rėksnes, bet jo neleista setainėn, Rokuose ladfra£h»< ] 
tai už durų stovėdamas, rėkavo. kunigaikščio sunitu

. . " jos. Jis visžda nešiod^.r
pirštinaites, ant galvos tirėjo augš- 
tą cilinderį ir IVažinėdi Ivo karietoje.

Jlil? Jr jfiJifcL} kad jiš 
0

amerikone, iHkraštis “Garsas” 
l>agarsinOį ka^l Jotis gavo turtingą 
pačią sn

tarpe laisvų ir suvaržytų draugi-: Gal ta -E turėjo .kiek
jų. Antrų syk J. Baltrušaitis sa- fa.“ ,ap?:
vo kalboj aiškino T. M. D. mie- vedimui pradįo Fhitaaelphųoje .s- 
rius ir jos nuveiktus darbus; rųgi- kidi"ė« M’***“

muose kraštuose, visur išblaškyti 
tarp svetimųjų, atskirti nuo savo 
prigimtos kalbos ir pajuokiami 
svetimų. Todėl mes turime, dar- 
buotiesi, kad kaip nors pagerinti 
musų vargingą ir sunkų gyvenimą. 
Juk jau nusibodo mums būti pa
stumdėliais svetimtaučių? Bet ar|

pagerinti musų būvį? Ne. Ne» 
galima nieko sakyt ant esančių Lie
tuvoj ir dirbančių visą laiką nuo 
tamsos iki tamsai, lauke tamsos, 
kad nors valandą gautų primigt. 
Jie neturi laiko mislyti apie švie
sesnę ateitį. Bet kaip tu, ameri
kietį, išteisinsi savę, gyvendamas 
7—8 metus, šioj laisvoj šalyj ir tu
rėdamas tiek liuoso laiko? Ar gal 
manai pagerinti savo būvį apsi- 
statęs stalą buteliais bei stiklais ir 
stikliukais, - bei bačka su kranu. 
Prie tokių apšvietimo šaltinių ne 
galvoj būvio pagerinimas, bet ge
riantis vien mąsto: kas pirma truks 
Į— galva, ar butelio dugnas.
’ Pas amerikonus visur, ant sta
lo, po stalu, po pečium, prikrauta 
laikraščių, knygų, o pas lietuvius 
tose vietose buteliai bei “pantu- 
kės”. Ar taip jus 
laukt šviesesnę ateitį?

Jus sakote, 
griauja krikščionybę.

kad socijalistai 
Ar geras 

tokis krikščioniškas surėdymas kaip 
dabar, ar yra artimo meilė? 
Mylėti artimą, kaip pats savę, 
Ch ristus prisakė. Vienas moka už 
vienus pietus tik $60.000, sprogsta 
nuo šampano, o antras, jo drau
gas, taipgi krikščionis, eina nuo 
dirbtuvės prie dirbtuvės, nusiima 
kepurę, nusilenkia žemai, meldžia 
darbdavio duoti, kpkį nors darbą, 
siūlo savo spėkas, kad užsidirbt 
maistą sau ir mažiems savo kū
dikiams. Ar tai teisingas krikš
čionystės surėdymas? :

Archivyskupai, vyskupai nešio-

Į paskui nepatingėjo palydėt kalbė
tojus ant stoties, visaip juos pra
vardžiuodamas. Nuo susirinkusių 
surinkta aukų $4.55. Užmokėta 
už Svetinę $2.00, kalbėtojams 
i dekliamatoriams už . kelionę 
$2.55, tai neliko nieko tautiškiems Ištisi “Lietuvis” ėjo,' 

5 mėnesius kol užteko 
io apmokėjimui algų. 

Pritrukus pinigų, skol mitokai su še
rifu išlicitavoi H''spaustuvę, 

išnyko. ,

JOCIO LAIKRAŠTIS “PRO- 
GRESAS” MIRĖ.

1 “Vienybė Lietuvninkų”, N. 25 
šių metų, praneša, kad Jocio laik
raštis “Progresas”, leidžiamas Phi- 
ladelphijoje, Pa. mirė ir jog pats 
Jocis inkorporatorius ir preziden
tas _ penkiolika-milijoninės rtAtlas 
Trading Korporacijos” sėdi kalėji
me. ■*

Šita Atlas Trading Association, 
rodosi, jau yra iš eilės penkta Jo
cio inkorporuota ir nubaakrutinta 
milijonine korporacija.

Kiek galima atminti, Jocio ir jo 
įsteigtų korporacijų yra sekanti 
istorija:
• Antanas Jocis, turėdamas apie 
20 metų atkako Amerikon 1894 ir 
tuose metuose, per rekomendaciją 
velionio kun. Burbos tapo redakto
rium laikraščio “Lietuvos”.‘Bet kad 
pasirodė nekompetentišku ir neišti
kimu, tai po 13 sanvaičių tapo iš 
“Lietuvos” redakcijos prašalintas.

Nerasdamas kitokio užsiėmimo, 
Jocis pradėjo pardavinėti Chicago- ( 
je po $5.00 lotus valstijoje Michi- 

Įgan, Beach Land kompanijos, ir 
Įkardavęs kelias dešimtis tokių k>-

rifu išlicitav4Tlaikraš4< 
o Jocis iš Plųladelphiįjt

Už pusės i metų dh _ 
viams į Chicagą ateidinėti iš Lottis- 
ville, Ky. dideli angliškoje kalboje 
kataliogai nuo firmos vardu 
“Scientiftcal Supply pj.f’ į 
viškais 
tuoj aus

su lietu-- 
lietuviai, 

n Į bus Joonz 
korporacijos. It ne apsiriko. Bųr.;._ 
vo tai Jbdoy pirmoji 
pardavinėjanti viską, M- • . i .

•racija 
, . adatos

iki automobiliui, bet kad tame mie
ste lietuvių nebūta, tai ir biznio 
Jocis ten nepadarė ir už kelių mėne
sių atsirado Cincinnatyjj, Ohio ir 
iš ten pradėjo siuntinėti Chicagos 
lietuviams kataliogus nauj<-s kor
poracijos. Tai buvo antra Jocio 
korporacija.

Cincinnatyjj Jocis neilgai buvo, 
atsibaladojo į Chicagą ir čia įstei
gė apgarsinimų agentūrą vardu 
“Judicious Ądvertibing Agency*. 
i rinkorporavb trečią yieno-milijo- 
no firmą “Mail Order Business”, 
kurios Šerus 1 mėgipo pardavinėti. 
Bet kad pirkėjų nerado, tai pristo
jo už darbiųinką į -aptieką LeŠ- 
čynskio, , 3315 S. Morgan 
st. čia jam dirbant pasisekė para
duoti už * .:
uošviui šumkovsk 
jis išrado 
blusų.

gyduoles n
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Ant, galo Jociui pasisekė teip pa
traukti Leščynskio užsitikėjimą, 
kad vieną rytmetį Jocis parbėgo su
šilęs ir uždusęs ir pasakė:

“Iš Nevy ^orko atėjo man va
gonas prekių už $2opo C. O. * D. 
Geležinkelis mano čekio neims, to
dėl ponas Leščynske, apmainyk 
mano $1400 čekį ant savo čekio, 
kad aš galėčiau prekes iš geležin
kelio paimti”.

Leščynskis greitai išrašė Jociui 
•Expreso čekius ant $1400, padavė 
Jdciui, Jocis ūž juos davė Leščyns- 
kiui savo čekį ant $1400 ir Jocis, 

. išėjęs prekių paimti, daugiau ne- 

. stigryžo. . J . .'
Leščynskis $<400 Jocio čekį ati- 

- davė’ į banką, bet banką atmetė jį 
• atgal, neš t^ivo^negeras, pinigų Jo- 
, eis bankoje išmokėjimui neturėjo.

Jr tėip žuvo. Leščynskio $1400 
. jo liošvio Šumkoyskio $800 ant 
seni Jociui sukišti.

1 Leščynskis j ieškojo Jocio ir tik 
J pusantrų metų surado j j New 
Yorke po vardu Menšikov pardavi- 
vinėjantį “Šerus” jau ketvirtos nau
jos korporacijos,' vardu “Internati
onal”. Areštavo jį ir su policija 
pargabeno į Chicagos kalėjimą, 

. kur Jocis sėdėjo apie 4 mėnesius 
iki teismui. Po keturių mėnesių 
teismas Jocį pasmerkė 8 mėne
siams į Bridevillės pataisos namus, 
bet Leščynskis ir jo uošvis! sukištų 
Jociui pinigų negavo.

Atsėdėjęs 8 mėnesius Brideville- 
je Jocis vėl išnyko iš Chicagos ir 
negreitai Philadelphijoje užgimė 
penkiolikos milijonų vertės “Atlas 
Trading korporacija”, ant kurios 
cirkuliorių, pasirodė Jocis ėlsąs pre
zidentu, o* garsiaųši Philadelphijos 
lietuviai direktoriais. Netrukus 
pradėjo išeidinėti tos korporacijos 
ir laikiaštis “Progresas", kuris da- 
bar jau įpi'rė.

Ar. ilgai gyvuos šita penktoji Jo
cio “Atlas Trading penkiolikos 
milijoninė korporacija'' nežinia, 
vienok apie jos ilgą pagyvenimą 
abejojame. 1 •

: Bet jeigu ji ir mirs, tai nereikia 
nusiminti. Jocis,. kaip tik pasiliuo- 
suos iš. kalėjimo, ttf^jaus sutvers 
naują, su gražesniu vardu korpo
raciją ir vėl pardavinės lietuviams 
“šėrus”,. ir pamatysite, kad ir . vėl 
ras gana kvailių, kurie jas pirks.

— —
(“Progreso”) mirtis tegul būna 
p. Daukniui ir kitiems pamokinimu, 
kad geriau jungti savo dvasiškas 
spėkas | gyvuojančius laikra^ius, 
negu aikvoti jas gimdymui nau
jų, kurių nebus kuo išmaitint ir 
prisieis lilc* vienu lavonėliu padau- 
gint ir be to nemažą musų laikraš- 
tijos kapinyną”. —

kų, kvitų, plakatų ir tt .68-20. 
Gabriui paskolinta ant Geo

grafijos ..........   950.09.
Už salę 7. .77........................ 7.00.
Markės siuntinėjant statistikos 

blankas ........................... 5.24.
Siuntinėjimas pinigų ............. 5.00.
S. L. R. K. A. neišmokėjo 

čekį.................................300.00.
Baudos už S. L. R. K. A.-tuš

čią čekį ..................  2.25.
Kaip tyčia, minis “Progresui”, 

vėl naujas* laikraštis pasirodė: “Pi
piras” — mėnesinis juokų laikraš
tis. Leidžid jį “Pipiro” kompani
ja So. Bostone, Mass.

Laikrašęip įžangoje telpa nevy
kę • švepelavimai apie pipirų prie
voles ir- ajjjįe tai, kad pipirai gydy
sią protiškai nusilpnėjusius. To- 
liaus įdėta protiškai labai silpni ir 
be mažiausios kibirkštėlės humoro 
trumpučiai straipsniukai: “Orlai
viai ir ateivystės klausimas”, “Pil
vo filozofija”, “Pasikalbėjimas vel
nio su žmogum”.- “Pasimatymas 
su Halleyo kometa”. Pagalios ei
na trumpučiai juokeliai — tankiau
sia visai nejuokingi. pieta trįs 
iliustracijos: dvi paimtos iš sveti
mų laikraščių, o viena tai jau sa
viškė:, piešta taip ypatingai gra
žiai,' kadį “artisto” nedrąsu butų 
prilyginti net prie akmeninio peri
odo žmonių.__ * ’

Įdomu, kaip ilgai šis "Pipiras” 
gyvens: trumpiau ar ilgiau už 
“Progresą”? j

ABELNA ATSKAITA VADO
VĖLIŲ 7ONDO. 
Įeigos 1909 m.:

Bostone nuo 
........ .. $186.02.

Sykiu .... 
jeigu buvo

•• $i337-69-
$1615.80.

Lieka .............................. $278.11.
Expressas sugrąžino nuo per- ' "
• vi r šia u s 2250 frankų siųstų

Gabriui ........................... H.25.

V iso ižde lieka .. $289.36.

teipgi 
kaltu

savas-
skirta

IŠ LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ
Anot “Draugo” (N. 25) Sus: 

L. Am. sugrąžinimas referendumo 
rinkimuose į centrų valdybą reiš
kia, kad paėmę viršų socijalistai. 
O ^ocijalistų įsivyravimas įvykęs 
dėlto, kad' žmdnė^ negalį būt be 
vadovų. Prigimtais lietuvių vado
vais esą kunigai. Kai jie nusto- 
ją įtekmės, tai imą viršų ‘bažny
čios ir tikėjimo priešai. Aiškini
mas, dėlko socijalistai buk paėmę 
viršų, kaip matome,'nevykęs. Išei
na tarytum tegali būt.vienas iš 
dviejų:, ar kunigai, ar socijalistai, 
mat jie vikresni, — ir nieko kita. 
Bet “Draugui”- ne tiek tas aiški
nimas ir.rūpėjo; jajn tik Norėjosi 
išlieti .ašarą, apgailestaujant, • kad 
Susiv. Liet. Am. branduolys — 
tikri katalikai, — kantriai žiūrės 
į-tąsynes partijų, kurioms pats ka
taliko vardas yra atkarus, kad tie 
katalikai vilks sociįjalistų jungą, 
mokės po 60c. už organą, kuria
me katalikų bažnyčia 
ma, o tikėjimas iškraipomas.... 
O taip! Geriausis 
tik “Draugas”: jis. st0vi ant Sargy
bos tikėjimo ir tt. Tik “Draugas”, 
patapęs S. L. R. K 
ne per toli užsisvajpjo, prisipirš- 
damas ir kitam susivienijimui už 
organą.

bus išjuokii-

organas butų

A. orgafiu, ar

“Tėvynės” N, 25 pi J- P. Rauli- 
|\ naitis. aprašydamas girtuokliavimo
|į\ baisybes, pabrėžia, kad “pilna bur-
| ( na” pritariąs J. Ilgaųdo sumanymui 

išleisti apie • girtuokybę knygutę, 
it tiki, kad šiuo budii daug galima 

‘y busią padaryti blaivybės paplati-
" rimui. Vienok pasakysim, kam čia

r _ tie pritarimai, kad panašių kųygu- 
čių jau ne maža yra išleista — 
kas nori, gali platint, — kita-gi — 
ne vienomis knygutėmis girtybė ga- 

« Įima prašalinti, gyvas paveizdas 
S daY svarbiaus, kar knygutė.
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Dėl “Progreso” žlugimo (p jis 
' jau žlugo) “Vien. Liet.” redakci- 
r ja sako, kad to reikėję ir ląukti. 

Imant p. Jocio nepastovumą. Be 
i beionės! O kas dėl literatų, pri- 
3 pos p/’M Prie panašių perėjūnų, 
f Iprakalbov teisingai Išveda: “joj< 
^dainomis. p

Birželio mėn., So.
prakalbų ........

Birželio m., Lawj-ęnce Mass. 50.00. 
Birž. m., Maverhill, Mass. .. 13.92. 
Birž. m., Lo|vell,, Mass. ..' 22.00. 
Liepos mėn., JBroolklyn, N.Y 50.00. 
Liep. m. Phil.Richmond, Pa. 28.65. 
Liep. m., Elizabethjiort, N. J. 19.20. 
Liep. m., Newark, N. J. .. 38.67. 
Liepos m.,. Paterson, N. J. 22.00. 
Liep. m., Nashaua, N. H. .. 44.30. 
Rugpiučio ' mėn., \Vaterbury,

Conn. . *........ ........... '__  40.00.
Rugp. m., New Haven, Con. 14.30. 
Rugsėjo mėn., Athol, Mass. 8.00. 
Rūgs, m., Boston, Mass., .. 48.41. 
Rūgs, m., New Britain, Con. 32.70. 
Rūgs, m., Lmion City, Conn. 15.86. 
Rūgs.
Rūgs. 
Rūgs. 
Rūgs.
Spalio mėn., Forest City, Pa. 17.65.
Spalio 
Spalio 
Spalio 
Spalio 
Spalio

Krugerį Bostone.............. 2.50.
Spalio m., S. L. R. K. A. iš 

tautiškų centų ........... 300.00.
Spalio m., Philad’a; Pa., Dr-ja

Marijos ir Magd............. 300.
Spalio m., Philad a, Pa.» Dr-ja

• Sv. Juozapato  ........ 5.00.
Spalio m., Brooklyn, N. Y.,

Sim. Daukanto   .................3-00-
Spalio m., Ncwark, N.J. Dr-ja

. Šv.. Mykolo .......... ;......... 3.00.
Spalio m., Ncwark, N.J. Dr-ja

Liet. Pol.'Kliubo ... ... 3.00.
Spalio m., Newark, N.J. Dr-ja

§v. Juozapo ........ 
Spalio m. VVąierbury, Conn.

Dr-ja Sv. Juozapo..........
Spalio m., Union City, Conn

Sv. Jurgio ... L .. ................5.00.
Spalio m., -So. Boston, Mass.,

Dr-ja Sv. Kazimiero .... 12.06. 
Spalio m., So. Boston, Mass.

Dr-ja Liet. Dukterų .... 5.00. 
Lapkričio mėn., |Iarrison, N.

J., D. L. K. Rimgaudo 
Lapkr.

Dr-ja 
I^apkr.

Dr-ja
Lapkr. m., Amste^dam, N.Y. 83.00. 
Lapkr. m., Monchester N.H. 45.00. 
Gruodžio mėn.j Passaic, N. J.

Dr-ja Sv. Jurgio..............  5.00.
Gruod. .m., ’ Neyton Upper 

Falls, Mass. ». L.  .......18.65.
Gruodu m., Newark, N. J.

Jaunuomenės Kliubo .... 5.00. 
Gruod. m., Chic^go, III. .. 46.00.

m., Meriden, Conn., 
m., Hartford, Conn. 
m., Plymouth, Pa. ., 
m., Pittston^ Pa. ....

13-50.
17.0a
52.90.
33-57-

m., Wanamie, Pa. .. 21.60. 
m., Cambridge, Mass. 9.11. 
m., Brighton, Mass. 12.41. 
m., Cfiteago, III. .. 128.50. 
mėn., Krikštynos pas

Išduodamas šią atskaitą, ištariu 
širdingą ačiū Amerikos lietuviškai 
visuomenei už pasitikėjimą ant ma
nęs ir tuomi suteiktą man progą 
patarnaut visuomenei ir su šiuomi 
užbaigiu savo darbą, pagal patari
mą sumanytojo šio fondo ir sykiu 
lietuvių Amerikos ateivystės jubi- 
lėjaus, kun. J. Žilinsko, likusius pi
nigus, taigi tuos $289.36 perdoudu 
Lietuvių Mokslo Draugijai Vil
niun, kuri rūpinsis tolesniu vado
vėlių leidimu. S. L. A. dar kaltas 
$100, kuriuos XXIV seimas pasky
rė iš tautiškų centų, o centralinė val
dyba iki šiol dėlei kokių tai nesusi
pratimų neišmokėjo, Įeipgi 
R. K.. A., kurio iždininkas 
neišmokėjo, teipgi skaitosi 
$300, nes paskirta auka yra 
čia tos įstaigos, kuriai buvo
ir jos savintis niekas kitas negali. 
Todėl meldžiu abiejų Susivieniji
mų, neišmokėtus iki šiol Vadovėlių 
Fondui pinigus, pasiųst Lietuvių 
Moksk) Draugijai, teipgi tai drau
gijai malonės siųst aukas ir tie. 
kurie dar norės Vadovėlių Fondui 
paaukut, nes aš skaitau savo dar
bą užabigtu ir daugiau Vadovėlių 
Fondo iždininku save neskaitau ir 
tuomi savo pareigas užbaigiu.

Su pagarba Jums tarnavęs 
P. Ccflikas.

P. S. Iš Newark, N., J., rodosi 
Draugijos Palangos Juzės, yra at
siųstas. Money Ojderis ant $5. 
Bet, kad Money Orderis yra išra
šytas vardan kun. J. Žilinsko, kurio 
dabar Amerikoj nėra.tai pačtas jo 
neišmesta. Buvome rašę p. A. 
Zatinui, kurio vardas yra ant Mo
ney Orderio, idant išpirktų kitą 
ant mano vardo, bet atsakymo ne
gauta ir tas Money Orderis guli 
neišmokėtas. Melsčiau tos Drau
gijos, idant atsišauktų ir tą Money 
Orderį apmainytų, idant aš gau
čiau pinigus ir sykiu galėčiau pa
siųsti 'Vilniun. , * Pt C.

5-00.

10.00.

10.00.
m.,t Patcrson, N. J.
Sv. ’Kazimiero .... 5.00.
m., Nebark, N. J.

Sv. Jurgio .......... <-5-00-

Įeigos IĮ9
Sausio mėn., \\

Dr-ja Moter
Sausio m., ChU 

visų Dr-jų t
Kovo m..
Balandžio m.

10 m.:
’atierbury, Con., 
į .................. 5-°°-
ago, III., Susiv.
. J................ 62.02.

Montello, Mass. 21.80.
IVorcester, Mas.6.50.

Viso jeigu n 
Išeigos

Spauda stati

it pradžių $1615.80.
pat pradžių:

»s blankų, Jais-

VIS NE I§ TO GALO! 
(Apie Lietuvos žemės dalykus).
Lietuvoje tikrai, matyt, yra pa

vojus. Lietuvos dvarponiai vienas 
po kitam bankrutuoja ir jų dva
rai eina pardavimui. Į pa r duo
damus dvarus kemšasi rusai, len
kai ir net vokiečiai. Neįstengia 
tik lietuviai. Ir iš po jų kojų iš
traukiama gimtinė žemė. Liūdni 
dalykai. Bet klausimas — dėlko- 
gi tiek silpni lietuviai? dėlko, atė
jus svarbiam reikalui, jie nemoka, 
nesugebi smarkiai padirbėti? Gir
dėt tik aimanavimai ir pasiskun
dimai. Nematyt energijos ir vy
riško tvėrimos už dalyko. Iš to, 
kas rašoma Lietuvos laikraščiuose, 
galima. išvesti, kad lietuviai no
rėtų sulaukti kąžinkokio riceriaus 
išganytojo, kažinkokio Mesijos, 
kurs nuimtų nuo jų pančius.... 
nupirktų žemelės, padarytų duo
nos, sukramtytų ir bumon įdėtų.

Nesinorėtų manyt, kad ištikro 
taip yra. Bet ar yra kitaip? — 
Kalbos ir sumanymai, kurie telpa 
Lietuvos laikraščiuose, pasilieka be
maž visuomet kalbomis ir suma
nymais. Kada Varšavoj įsikūrė 
Klobskio kompanija Lietuvos že
mėms supirkti, vilniečiai lietuviai 
su pompa užreiškė: tverkime Lie
tuvos banką! Ale tai buvo tik 
žodelis greit išrašytas ant po- 
pieros. * • 4

Tarytum bijodami ir tos min
ties, kad čia reiks susijudinti, pa- 
landyti, pabėgiot, pradėjo pasa
kores, bergždžias busiąs tai dar
bas, nėr ko ir kalbėti, valdžia ne
įeisiant.... Ir nepadarę nei vieno 
žingsnio, nusiramino.

TuomMąrpu lietuviai amerikė- 
nai Jau buvo besirengią visoms iš
galėms paremti šitą sumanymą. . J 

t Amerikos lietuvių laikraštininkų

7h buvo
jvjldenus .r trinkta
□«ti »u_ Lietuva, basko dalyke 
Komisija susinešė ir išdėstė Vii- 
niaus inteligentijai. k«o AAerikė- 
7^"' ,’*'**■ •ie%u

m to butų Lietuvoje pradėti.
L*ctuvos nei garso. Tik 

L»et. Ukin.” vienam savų skait - 
tojų redakcijos atsakymuos^ paaiš- 
k,n<>> kad Lietuvos banko Lietuvoje 
1 urti negalima busią, jaj 
amerikėnai pas save padarysią, 
lactaus jkurm tokį banką Ameri- 
*°L arg> galima jam butų veikti 
Lietuvoje ir dar tokiam dalyke, 

žemės supirkimas ir paskirsti- 
mas. Jaigu bankas ir turėtų Lie
tuvoje agentus, tai visgi jis veik
tų užrištom akim, ypač dagi ne
žinant kokiais žmonėmis ten galima 
butu pasitikėti. Tai joks bunis. 
Pasakysim amerikėniškai. Ameri
kėnai niekad tokian dalvkan ne- 
sidės.

Lyg nujaučiant Ui, Lietuvoje 
pradėta kitos kalbės, “šaltinyje” 
(N. 20) patariama imti paveizdas 
is tūlo Poznaniaus lenko, kurs įgi
jęs didelį įsitikėjimą, renkąs tūk
stančiais pinigus, perkąs dvarus ir, 
išdalinęs kolonijomis, parduodąs 
lenkams valstiečiams. “Liet. Ūki
ninkas”, nesitikėdamas, kad galima 
butų toks paveizdas pasekti, rimtai 
»r saitai pataria: darykit ušsitikč- 
pnto bendrtn-cs, tokias, kaip tos J 
kurios leidžia “V’iltį”, ‘Šaltini” 

Liet. Uk.”, "Liet. Žinias”. Sako, 
galėtų ir jos dvarus pirkinėti. Taip. 
Parsirodo-gi kad galima daryti, 
valdžia nedraudžia! Tik dėlko-gt 
l>g šiol nedaroma? Ko laukiama? 
Ko atsikalbinėjama? Ko rankas 
sudėjus sėdžiama? Argi ir dabar 
Liet. Ūkininko” red. atsakymuose 

rasime mosterėjimą į Ameriką, tuo 
tarpu kaip straipsniuose regime 
•aiškinu, kad ir Lietuvoje dar
bas galimas ?

Argi toks jau butų Lietuvoje 
įsiviešpatavęs aptingimas i7 apati
ja. kad ir svarbiausiems tautos da
lykams reikiant atlikti.'butifmojuo- 
|jama pirštu redakcijoje ir'nesiki- 
^nia j darbą ?_ Argi _vi# amerikė-
nų laukiama? Matyt.

Viešiąs Amerikoje 
vardan Lietuvos 3 
Pakėlė balsy. Šate,: •'tė^ė 
j«je’’» taigi dėkities į akcijinę kom
paniją, kurios.... dar nėra ir ne
žinoma, koki ji dar galės būti. Vis 
ne iš to galo! Ponui J. Gabriui 
reikėjo pirma nuvažiuoti Lietuvon, 
isbnkstint ten ponus veikėjus, už- 
megst fenai akcijinę kompaniją, 
energiškai įvesti ją į darbą, o tuo^ 
met jau prabilti į amerikėnus. Gal 
tąsyk būt buvus nauda. Bet da- 
dar iš tų .šiaudų; kasžin ar bus gru
dai. Lietuviai amerikėnai jau ne
be labai įtiki ant žodžio Europos 
lietuviams irtrokšta matyt jų 
veikimą, jų darbus. Taigi darbais 
reikia pradėt, o tuomet lietuviai 
amerikėnai prie jų prisidės, visomis 
išgalėmis parems, nes juose dar 
tebeplasta tautiškumo ugnelė. Tik 
pradėkit, ponai, iš to galo, iš kurio 
reikia! KlJ

^0tmjįJn^ »j*u

KAIP MES MYLIME TfiVYNĘ.
Paimsi Lietuvoj išeinantį laik- 

raš ir negali atsidžiaugti, matant 
kaip ten mu^ų broliai, atgavę 
spaudą, darbuojasi, blaško tam
sos debesius, kurie laikė žmones 
užgulę kelis šimtmečius. Bet ne
pakanką džiaugtiesi vien dėl besi- 
darbavimo tėvynės brolių, bet. ir 
mes turime prisidėti, jeigu jau ki
taip negalime, tai nors centais. 
Aukaukime pinigus pakėlįmui ap- 
švietos Lietuvoj, bukime tikrais 
musų žmonių ir tėvynės, mylėto
jais.

štai praskambėjo apšaukimas 
Lietuvių Mokslo Draugijos ir 
Lietuvių Dailės Draugi|os mel
džiantis aukų pastatymo^ nuosavo 
joms namo patalpimpiui jų rinkių. 
Bet Lietuvos sostinėj lietuviams 
namas reikalingas ne vięų patalpi
nimui rinkių minėtoms draugijoms: 
namas letuviams teipgi reikalingas 
teatrališkiems perstatymams, kon
certams, moksliškoms paskaitoms, 
kurios, susistemazuotps, galėtų per
sikeisti j pastovų “Liaudies uni
versitetą”. Jame susikoncentruotų 
visas lietuvių protiškas gyvenimas

Bet ar plaukia, kaip reikia au
kos tokiam namui? Iki šio! tam 
tikslui aukų surinkta labai mažai. 
Žodžiais girimėsi savo tėvynės 
meile, bet kur tą meilę reikia au
komis parodyti, jau daugumas 
Amerikos Ijetuvių sako: “Aš ten 
nevažiuosiu- bulvių- valgyūl” Ne-

supranta mat, kad lietuviui Lietu
vos bulvė turi būt skanesnė už 
Amerikos kiaušinį. Turime čia 
Amerikoj pasiturinčių vertelgų, 
kurie tautos reikalams galėtų pa
aukauti šimtą, kitą dolarų ir tuom 
paragintų prie aukų kitus, bet jie 
,to negirdi Kol nepržfurto, tai 
šaukėsi prie tautiečių, kad juos 
palaikytų, o kur reikia tautos rei
kalams aukų, ten jie tautystės ne
pripažįsta.

Su draugijoms yra tas pats. 
Labai mažai atsirado tokių, kuries 
pakvietimo prie aukų nepraleido, 
pav. S. L. A., Ar. ilgai mes sa- 
vo tėvynę mylėsim tuščiais žo
džiais? Reikia tą .fneilę kitaip, 
parodyti ypač šioj gadynėj, kada 
visos civilizuotos tautos lenktyn 
niuoja, kaip -tik gali, kelia ap
švietimą ir kultūrą. Ir mes eikime •> . t t -"•iitų tautų parodomais keliais, tapki
me tokiais tėvynės mylėtojais. Pa
aukaukime sukaktuvių mūšio prie 
Žalgirio dienos uždarbį pakėlimui 
Lietuvos ir jos žmonių apšvieti
mu. Per tą mes nepavargsime, o 
tėvynei ir musų tautai labai daug 
gero padarysime. ' Dabar musų 
broliams tėvynėj, vos pradėjus gy
venti, visko reikia. Reikia tautiš
kų : ūkio, pramonės mokyklų; rei
kia tautiško namo, pramonės įstai
gų, dailės mokyklų; tautiško ban
ko apgynimui žemės, kad jos nuo1 
beturiu nepaveržtų svetimtaučiai, 
kurie naudojasi iŠ kiekvienos pro
gos, kad galėtų mūs praryti. Rei
kia mums ir tautiško lietuviško 
universiteto musų sostinėj Vilniu
je, kad pašaukti mokslo lietuviai 
ne reikalautų klaidžioti po viso pa
saulio įstaigas, kur daugelis žūna 
lietuvystei.

Mes viską, kas musų tautos gy
venime reikalinga^ galime atsiekti, 
reikia vien musų noro ir pasišven- 
timo^-jrikia noro tėvynei tarnauti!

Man rodosi, kiekviena lietuviš
ka draugija, tautiška ar bažnytinė, 
nors kartą į metus šusėJpimui tė
vynės turėtų parengti balių (nuo 
balių paprastai tėvynės reikalams

Dulbis. (Garsiai).' Tu tuščiz 
pypkę rukai. Raini!

Rainis. Kas tau rupi?
Dulbis. Aš manau, tu neturi ta

bako, man viena pypkė mažiau nie 
ko nereiškia!

Rainis . Pasilaikyk sau savo ta
baką. Nes tu tą darai ne iš tikro 
širdies.

Dulbis. Kaip sau nori! (Abi 
vaikščioja: Dulbis kairėj, o Raini* 
dešinėj pusėje)š • * -

Raimis. (Sau). Galų gale*aš-g' 
galėčiau vieną pypkę prisikimšti. 
Ir jis negalėtų didžiuoties, kad ką 
man davė. i y • • 2 ‘

Dulbis. (Sau). Aš‘ jan nega-i
> liu ilgiau; beiškęsti,.- kaip'Jis -nusiį 

ros tai tykosiii kokį šm'pciuką 
pasigriebti. • - • *z‘
- Rainis. (Nesisuka ir kalba «a«i J; 
Naktis bus ilga, . . -

Dulbis. (Sau).* Pasistiprinsiu! 
(Kemša šmotelį į bumą).

Rainis,. (.Atsigręžęs tai pamato)<
Dulbis. (Nusisuka, kad valgant, 

jo nepamatytų).
. Rainis, ({laidžiai — patylėjęs). 
Dulbį, ar tu nori valgyti?

Dulbis. O kas tau rupi su ma
niu). 5 *

Rainis. 1 Hm. Aš pavalgiau, jei 
tu nori — vistiek liks taip pat.

Dulbis. Ar tai ištikro' taip ma
nai ! Pirmiau nenorėjai jmti taba
ko kada siūliau. Gal manai, kad 
aš leisiu sau ką nors aukauti.

Rainis. Na, tai mainytam. Man 
bus tavo tabakas, o tau mano val
gis.

Dulbis. (Valandėlę su savim ko
voja, žiūrėdamas į valgius). .Kaip 
nori. (Sėda prie valgio).

Rainis. (Kimšdams pypkę, kal
ba sau). Tas nabagas buvo labai 
peralkęs. Jei aš tai bučiau pirma 
žinojęs — dabar viskas atšalo. 
Todėl jis buvo taip nerimtas. Jei 
žmogaus pilvas tuščias, jis nežino 
ką daro. (Prikemša pypkę, ir eina 
pire antro.stalo). Su leidimu kai
myno.

Dutbis. ' (Paduodama žvakę ir 
vis valgydams). Taip taip, imkit!

;■ pui-
kai-

lieka tik menki trupiniai, is jų J _ . ’ 7 p 11
j • • . ' • - r Ratntr. (Rukvdamsl * odaugiausiai pelno svetimtaučiai, o' ' o,
*š žmonių kišenių daug pinigų ji
em*. Red.), teatrą, koncertą. To
kiu budu žmonės linksmintųsi; o 
tėvynei būtų didelė parama, susi-' 
šelptų ji žymiai. Visiems tėvynėj 
gyvenantiems butų didelis džiaugs
mas, kad jos vaikai, svetur iške
liavę, jos neapleidžia, neužmiršta.

Taigi, broliai, su tikra širdžia 
dirbkime visi tėvynės labui. Ne
sigailėkime ypač pinigų, kurių Lie
tuvoj taip mažai, šelpkime; ją um- 
nigais! Nesakykim, “ko mes ten 
važiuosime, ar bulvių valgyti”.- 
Ten dabar žmones bulvėms minta 
todėl, kad Lietuva tamsybėse pas- •; 
kendusi, supančiota, svetimų gai
valų nupuldyta vien dėl lietifvių 
tamsumo ir nesupratimo.- - Ateis 
laikas, žinoma, pakilus apšvietimui 
ir iškovojus daugiau laisvės, tada 
Lietuva atgis, užteks žmonėms ne 
tik bulvių, bet ir maitingesnio pro
tui ir kunui maisto. Nebus gė
da tąsyk; sugrįžus, naudoties lais
ve Lietuvoj, nes žinosime, jog prie 
jos pakėlimo ir mes prisidėjome. 
Prisidėkime todėl visi, kol dar 
yra kas gelbėti,-kad dar ncveltu. 
Ne bukime kurčiais ant šauksmo 
musų brolių, kurie už tėvynės ge
rovę viską atiduoda, kurie nesigaili 
spėkų, net gyvasties; kurie viską 
pašvenčia 
tarp

kus tabakas, kaimyne! kiek
moja-svaras šito tabako? **f

Dulbis. (Vis valgydams).
kapeikų svaras. . _ , ,

O kur tu jį pirkai, kai-Rainis. 
myne?

Dulbis.
Rainis.

Iros?
Dulbis.. 

yrą mano 
, Rainis.

pakėlimui apšvietimo 
musų vipų tėvynės žmonių!

A. Raisis.

BYLA.
Rainis. (Prieina žingsnį arčias, 

su panieka apžvelgia Dulbį nuo 
galvos iki kojų, apsisuka ir vaikš
čioja su pypkę dantyse). Kvaila^, 
kas to nežino.
‘Dulbis. (Stovi akimirksnyje’lyg 

sumišęs, paskui kalba sau^. Et, 
jis nieko nežino! (Vaikščioja.ru- 
kydama).

(Sau). Prakeikimas iš
tikro! Užmiršau tabaką ar tai na
mie, ar kas ištraukė!

Dulbis. (Sau). Rūkymas nenu
tikto alkio; tai koks ^kvailys tik 
sakė.

Rainis. (Sau). Et, kad butuko 
parukytį, taip seilę traukia matant 
kaip kitas ruko

Dulbis. (Sau). Viskas akyse 
mirguliuoja, esu peralkęs. Jei jis 
butų mano draugu, tai aš gaučiau 
pavalgytu Dar jam daug atliko.
- Rainis. (Sau). Dulbis turi taba
lų). Jei mes būtume geruoju, ga
lėčiau dabar rūkyti. - I nutarimas

. 1 .1 • V';1Dulbis. (Traukia). Čia byla 
iš naujo peržiūrėta. į Į

Rainis. (Ištraukia). Peftęisimo 
protokolai. 1 »* |

Dulbis. Štai mano kopijos.
Rainių, štai mano replika ant 

avo perteisjmo.
Dulbis. 1 

acija ant t
Rainis. ( 

patinio kiš 
r susimąstė

protokolai.

štai čia mano dupl'h 
ivo replikos.
čia.... (Traukia iš 

nio gniaužtą popierų

Dulbis. Ir pas mane ta? pats yra!
(Užšhnąsto taippat kaip ir Rai- 
lis. Abu sąvo popieras sumetę į 
;mvą aftt stalo, stovi ,iš abiejų pu-- 
,ių lyg už (voros). į, 
. Rainis. (-$au-). Na, ir prakeikta 
jyla, kiek ji suėdė pinigų. Daug 
geriau butu 
jau vely. (-.

Rainis.

I- jos nepradėjus; bet 
Abu žiūrisi). * 

Na, kaimyne?
Dulbis. Koks aš tau kaimynas, 

tu gatavas mane prigirdyti šaukšte
vandens.

Rainis. Ne apie tai aš norėjau 
kalbėti; tą ir tu moki....

"įaip, aš maniau,Dulbis. 
buvo....

Rainis.
Dulbis. 

mas.
Rainis.
Dulbis.

galo atsiras, 
kaščius.

Ra iltis.
Dulbis.
Rainis^
Dulbis. 

rą tiesą pa: 
kalbų jokių išleidę an) jūsų.

Rainis. (Išdidžiai stebėdamasi).
Z • • Į 1 ■• . • ' I ’ i ‘ L i

Dulbis. (Švelniai).; Ne, kaimy-

tas
■

K as' taip?
Advokato apskaitliavi-

Bet ir tau yra tas pats.... 
Kaipgi! Bet palauk, ant 
, kas užmokės tuos iš-

Tkip, vienas busi 
Nutarimas greitai išeis;! 
Nu, tai palauksim. 
Raini,, aš tau turiu tik- 
sakyti. Mes nesam ap-

O ko! - įl

ne, iš musų’ 
prakeikimų ant jūsų. Kartais pa-' 
sakydavom: Rainis, kerštingas, iš
didus, svetnora; bet daugiaus nieko 
nėra sakyta.
' Rainis. Tas gali būti ’ Dulbi, tu 
nemanyk, ka<j mes ką blogo ant 
jūsų kalbėjot 
davom: Thdl 
su didele b« 
Čiuma, bet ni<

namų nieks nesiuntė 
Kartais pa-'

Kartais pasaky- 
nususęlis, kvailys, 

į, šykštuolis, pik4‘ 
daugiau nėra apirf

7’ jus -kalbėta. , L
Dulbis. Hųi, hm. Ašgi maniau, 

kad tu su savč šeimyna daugel blo
go apie mus leisdavote.

Rainis. N|ei žodžio daugiaus.
Kaip man žmonės"kalbėjo, jus ma
ne visaip iššmeižtojot.

Dulbis. Ne, Raini, nei žodžio 
daugiaus, ką lpa*alqaujj J

Rainis. Tąip, taip, tam tikiu. 
Tie liežuviai viską padaro blo
giausiai. . «i.

JDulbis. Yri daug tokių žmonių, 
' kurie stengiami išvirkščiai persta

tyti, kad tik sukiršinti kitą!
‘ \ Rainis. CjĮ, kaip šalta tapą 

‘(Rangosi.), pečius taipgi užgeso.
Dulbis. Nėra nieko kuom už

kurti.

. Rainis.
šaka, net purto.

Dulbis. Saugas, turbut. neateis.
Rainis.. Kaimyne, kokios tavo 

išlaidos * parodyk.
1 Dulbis. 
rodyk.
• Rainis.
no), t

Dulbis.
Rainis. Hni, hm! . į
Dulbis. (Skaito pusbalsiai), 

Stempelinės popieros....
Rainis. (Taippat). Kopija../,
Didbis. Siuntinėjimai....

, Rainis. . K rašos ženkleliai.
Dulbis.
Rainis.
Dulbis.
Rainis.
Dabis.

, Rainis.
Dulbis . Pertęisimas.
Rainis.

nimas.
Dulbis.
Rainis.
Dulbis.
Rainis.
Dulbis.
Rainis.
Dulbis.
Rainis.

prast!

Dulbis.

12

Pas Malkų.
Na, ir niekšas tas Mal-

Taip -nekalbėk, Malkus 
svainis!. \ _ .
Tai vistiek, aš pas jį 

| visados būvu apgautas. ,: _
Dulbis. č kas tau apie tai sa

kė? *

Rainis. Aš viską, žinau. *ArLtu‘ 
maitai, kad aš nežinau, jei tu su 
savo sėbrais kas šventadienis -susi
einate ? Argi aš ten nekliqvu vi
siems į dantį? Visaip jus mane 
išdirbate, nėra ką apie tai ir aiš
kinti.

Dulbis. Ir aš žinau apie tave. 
Tu irgi tankiai-'esi pas Smalstį ir 
ten visaip iškoliojat mane ir mano 
draugus. • «

Rainis. Tas netiesa, mes nei vie
ną neapkalbam. Tankiai kalba
mės apie mano bylą; jie tik man 
užjaučia.

Dulbis. (Rūsčiai). Gal tas ir 
tiesa, bet Puskiemietis, palaikydams 
mano pusę, niekaip negali suprasti, 
kaip tu gali bylinėties su manim, 
kada aiški mano teisybė. ' O 
žmogus žinai koks!....

Rainis. Ką, Puskiemietis ? 
palaiko mano pusę. O apie tą 
ik) teisybė štai kas parodo! (Trau
kia š kišenio popierą). Žiūrėk, čia 
yra senas žemlapis, viską rodo man 
ant gera

Dulbis. (Išsiimdams savo popie
ras). O štai tie dokumentai rodo 
man ant gero.

Rainis. (Išsiima kitą popierį). 
štai čia senos iš archyvo semtos 
žinios — kopija, supranti! 
(išsiima), čia štai mano namų 
pirkimo kontraktas, rodos aišku.

Dulbis. (Išsiima). Štai tos sait- 
linės — prūdo įplaukimas, pelnas. 
Rodos tau

Rainis.
(Išsiima). Štai pažiūrėk, ką apie 
tai mano liudininkai kalbėjo?!

Dulbis. Tavo liudininkai! Tai 
nesvarbu ką jie kalbėjo. Qa yra 
teismo paaiškinimai. ■

Rainis. (Traukia iš kišeuiaus)^ 
čia mano pirmas teisimas.

Dulbis. (Traukdams iš ‘ kiše-
niaus). čia mano atsakymas.

Rchmū. (Traukia). Pirmasis

jis

Jis

aišku turi būti!
Man suvisu neaišku.

8

čio naktis gana ai

NaJ tai ir man savo pa

imkit. lu sumai-

Hm, hm!

_ .K J, 1 ' Teiadanui.
Pirmasis terminas.
Liudininkų kelionės.
Teismo prirengimaa.

Replikacija.
Duplikacija. -į j

Nupsprendžio sunaiki-

Kelipnė į Beržėnus.
Bylos vedėjai. 
Štertipetobligai. 
Ir .t gaišintas laikas!
Viso sykiu. ,. 4 J ’ 1

sykiu-----
ištikro beprotiškai! 
tik čia ir reik su-

Viso 
Tai 
Na,

Klaugykies, kaimyne, ši 
byla daug kainuoja jums! į iį 

Rainis.
P?

Dulbis.
das. .

' Rainis.
ja?

Dulbis.
kainuoti — t

Argi jums ji nekainuo-

Užtad man bus pru-

Kiei( jis jums kul__kainuo-

Hm, kiek jis galėtų 
■_ •

S'-'
■

t
*•



j. Rainis. Ar kainuoja tiek daug 
kaip advokatai ir kitos išlaidos?

(Greitai). Dieve ser-' 
aštuntos dalies l

( Giliai atsidusdams). 
man tik dabar atsidarė

Dūlins.

Rainis,
Dulbis.
Rainis.
Dulbis. 

ta!
Rainis.

(Spaudžia rankas ir apsiglėbia).

———
O advokatai?
Tegul juos velniai?
O kas su byla?
Byla? Ji jau užbaig-

Užbaigta! Labai gerai.

NAUJI KAŠTAI

Kaip tuf sakai?
Katras iš nįus byla iš

Advokatai —l tai aš jau

Rainis.
Kaimyne, 

-akys....
Dulbis.
Rainis.

laimėjo ?
Dulbis.

seniai sakiau. >1
Rainis. Puikus pinigėliai su

plaukė jiems!
Dulbis. Net sarmata pamislijus!
Rainis. Na, šiaip ar taip, čia 

jus ant keršto tą darėte, tame by
los tąsimosi jus kaltas.

Dulbis. Ne, tu ant turto gcP 
dėsnis, apie tą nėra ko sakyti.

Rainis. Jei mes tuojaus nuo pra
džios butume....

Dulbis. Taip, jei tu nenorėtum 
per nevalią grūsties ant mano prū
do ir ten malūną .statyti....

Rainis. Man advokatas, sakė, 
kad aš galįs savo norą įvykdinti.

Dulbis. Kulikovskis kurstė ma
nę, kad aš nepasiduočiau. O jis 
viską žino. Tos jo skaitlinės!.... 

, Rainis. Tai jiedu abu bus nuo 
juoko barzdoms kratę.

Dulbis. O mus kvailiais valstie
čiais palaikė.

Rainis. Ir prie to kiek tų mu
sų rublelių surijo.

Dulbis. Ir kiek dar šiaip dovanų 
būdavo jiems.... Sviestas, kiauši
niai, viščiukai ir kits kas. <..

Rainis. Kaimyne, gaila man ta
vęs.

Dulbis.
niuoji?

Rainių.
* Dulbis.

Apsaugok dieve ! 
visai iš proto ei- 
plaukus susikibę, 
sveteliai 1....
(Greitai jeidams).

Surėdė B. Ųemerackas. Nau
jos ir Grasios Dainos. Naujai su
taisytos su puikiomis gaidomis. Su 
pataisymu ir pridėjimu naujų yvai- 
raus turinio dainų. Shenandoah, 
Pa. T t P. Križanausko leidinys 
1910 m. 153 pusi.

Nors pasakyta, kad dainos iš
leistos su puikioms gaidoms, bet 
leidinyj nei puikių, nei nepuikių 
gaidų nėra. Dainų kalbai ir rašy
bai daug užmesti galima.

JUOKAI.

Ar tu tik nevaidmai-

Ar nebūtų gerai.
Ir aš taip norėjau 

f r. [

Jei mes geruoju....

sa-

Rainis.
Dulbis. Kaimyne; ar nebūtų dar 

geriau.... ,
Rainis. Ką jus manote?
Dulbis. Jei mes užbaigtumem 

bylą be advokatų?
Rainis. Jei’tu tai nori.
Dulbis.

malūną.
Rainis.' Aš sutinku!
Dulbis. Duosim prūdą iškuopti.
Rainis. Žinoma kad taip.
Dulbis. Kaip apsvarstysime, taip 

padarysim!
Rainis. Ir Stums bus abiem 

ant gero.
Dulbis.
Rainis. 

viens kito 
šaltai

Dulbis.
popiergalius’; krosnį, jie jau ne
reikalingi. ,

Rainis. Tai protingas išmislas. 
(Meta popieras, ugnis užsiliepsno
ja).

Dulbis.
pasidarė.

Rainis. 
muo nuo

Dulbis.
kvaili!

Rainis.
tų nieku ir....

Dulbis.. Ir, gyvenimą darėmės 
karčiu.

Rainis. (Sujudęs). Dulbi, broli, 
aš tavęs pirmiaus negalėjau nei ma
tyti, rodos taip netikęs buvai!....

Dulbis, (Verkdamas). Taippat 
ir aštavęs!

Rainis. O tu esi toks geras 
žmogus! /

Dulbis. Tu irgi nėši blogas, ko
kiu aš sau persistatydavau.

Rainis. Kad tu man pirmas pa
siūlei tabaką, tas mane labai su-

SCENA 3.
Rainis, Dulbis, Kalėjimo sargas 

ir Kulikovskis.
Kalėjimo sargas. (Iš lauko pu

sės). Jau diena aušta, pons advo
kate. (Įeina). 
Tiedu žmogeliai 
na; žiūrėkit į 
Skirkitės mano

Kulikovskas.
Kas yra; kas atsitiko? Panaktinis 
tik ką atėjo pas manę su jūsų žinia. 
Aš bėgau čia, kad jus paliuosuoti. 
Pone Dulbi, kasgi jus apkaltina?

Dulbis. Niekas, jau mudu 
taikėva.

Kulikovskis.' ką? Judu 
taikėta...

Dulbis. 
ankščiaus padarę, nebūtų reikėję 
tąsyties.

Rainis.
tus mes aukaujam, kad.butų kuom 
krosnį kūrinti — šalta jau!

Kalėjimo sargas. Eikit iš čia 
prie pono antstolio, štai ponas ad
vokatas už jus užsistojo. Esate 
liuosi!

Rainas ir Dulbis. (Velkasi švar
aus).

Kulikovskis. (Piktai trapsėdams 
su koją į grindis). Jei tiedu kvai
liai nebūtų susitaikę, tai tą bylą ga
lima buvo dar 7 metus pratęsti. 
Mums advokatams tokios sutartįs 
ne po širdžią. Dar aš, kaipo ge
raširdis, stengiaus juos paliuosuoti!

Dulbis ir Rainis. (Išeidami, iro
niškai). Su labu rytu pons advo
kate! (Išeina).-

— GALAS. —

Mokytojas. Vaikeli, tu šiadciien 
labai išbalęs. Gal tu nesveikas?

- Mokinys.
dien mane

Ne. Mama pati šian- 
nuprausė.

susi-

susi-

abu statysim

Ar sutinki, kaimyne?
: Sutinku. (Spaudžia 
ranką). Bet gi pasidarė

Klausykies, meskim tuos

ii, man taip smagu

Man rodos, kad ak- 
krutinės nuslinko!.

Raini, mes tada buvom

Jei mes ginčijomės dėl

judino.
• Dulbis. (Minkštai). Man buvo 

gaila tavęs, kad tu tuščia pypkę 
‘ rūkei! • ’ , 1

Rainis. Ir man tavęs pagailo, 
kad tu buvai taip išalkęs.

Dulbis. (Nuolaidžiai). Raini, 
aš tau atiduodu tą prūdą, daryk su 
juom, ką tik nori.

Rainis. Ne, kaimyne, mudu abu 
statysim malūną. (Su visu minkš
tai). Dulbį, aš tave’ palaikydavau 
kerštingu.

Dulbis. O aš tavę per svetnprą.
Rainis. (Verkdamas). Atsipra- 

iau, kaimyne, atleisk man!
Dulbis. Ir mano visus Užsipuldi- 

lėjimus užmiršk!
Rainis. ,

turčiai 1
Dulbis.
Rainis.
Dulbis.

Tad busim draugais lig

Busim ant visados.
Bet tie aktai?

Hm..,.
Jei mes būtumėm taip

Kalėjimo sarge, tuos ak-

Paikutis
ją). Tėte, kiek eina į milijoną?

Tėvas. — Arti vieno milijono.
— Neklausk manęs nieko daugiau.

_______  n

(besimokindamas lekci-

— Dėlko Magdė taip pikta 
fotografo ?

— Ji rado, mat, ant savo 
tografijos užrašą: “šitos fotogra
fijos originalas sudužęs, bet labai 
atidžiai suklijuotas“.

ant

fo-

Skutėjas. Ar buvo kas-nors 
tamstos veido prieš pradėsiant 1 
skusti ?

Nuskustasai. Aš taip tikiu, — 
buvo skūra ir turėjau, rods, dar 
nosį. —

> ant 
man

Taip. Vasara jau atėjo.
Iškur tu žinai?
Vakar mačiau vyrą su

Muse.
Širšė.
Musė.

atraitytom rankovėm įdedant į lan
gus sietelius nuo musių. ' . ,

PROTOKOLAS
f Lietuvių redaktorių bei leidėjų (IjrrfaTt^tininkų) suvažiavimo, 

atsibuvusio Brooklyn’e N. Y., 17 ir 18 Kovo m., 1910 metų. Visi 
posėdžiai buvo laikomi P. Draugelio svetainėj^, yj Grand Street.

< ’ i ' PIRMAS POSĖDIS.
‘Susirinkimą atidarė “Vienybės Lietuvininkų“ redaktorius, p. 

J. O. Sirvydas Ii v. iš ryto, 17 Kovo; trumpa prakalba pasveiki
nęs suvažiavusius laikraščių atstovus ir paraginęs rimtai imties 
užmanyto darbo, pakvietė plačiaus paaiškinti artimiausiuosius su
važiavimo siekius “Kataliko" atstovus, kaipo suvažiavimo užma- 
nytojus. “Kataliko” redaktorius p. P. Brandukas keliuose žo
džiuose papasakojo, jog suvažiavimo siekis — pakelti musų lai
kraštiją doriškai bei medžiagiškai ir įvesti į ją pageidaujamą tvarką.

Įnešta ir priimta- išrinkti prezidium. Nutarta prezidium iš
rinkti visiems suvažiavimo posėdžiams. Tuojaus viešu balsavi
mu išrinkta:, įtvarkos vedėjas “Darbininko Vilties” redaktorius—^ 
leidėjas p. V. šliakys, jo pagelbininkas — “Kataliko” redaktorius, 
p. P. Brandukas; sekretoriai: “Laisvosios Minties“ redaktorius, 
p. V. K. Račkauskas ir “Tėvynės” redaktorius, p. V. S. Joku
bynas ; spaudos komitetas —- “Laisvosios Minties” Bendrovės at
stovas D-ras J. Šliupas ir abu suvažiavimo sekretorių.

Prieš pradėsiant ką-nors tarti patėmyta: visokie įnešimai ar 
tai nuo laikraščių, neturinčių suvažiavime savo atstovų, ar šiaip 
nuo pašalinių ypatų, lygiai ir visokios rųšies korespondencija tu
ri būti sekretorių sutvarkoma ir pirmininko pagelbininko perskai
toma susirinkimui. į-

Pertrauka ant pusantros valandos.

* ANTRAS POSĖDIS.
Posėdį atidarė suvažiavimo pirmininkas p. V. Šliakys 2 vai. 

30 min. 17 Kovo.
Pas sekretorius užsiregistravo sekančių laikraščių atstovai: 

“Lietuvos“ redaktorius p. J. Šernas, ir leidėjas p. A. Olszewskis; 
“Vienybės Lietuvininku“ redaktorius p. J. O. Sirvydas, ir leidė- ' 
jas p. J. J. Paukštis; “Tėvynės” redaktorius p. V. S. Jokubynas; 
“Kovos” administratorius p. J. Grinius; “Draugo” redaktorius ir 
leidėjų atstovas kun. A. Kaupas; “Kataliko“ redaktorius p. P. 
Brandukas, ir leidėjas p. J. Tananeviče; “Keleivio“ redaktorius 
p. S. Michelsonas; “ Darbininkų Vilties” redaktorius — leidėjas 
p. V. Šliakys; “Laisvosios Minties” redaktorius p. V. K. Račkaus
kas, ir Bendrovės atstovas D-ras J. Šliupas.

Perskaitytasai pirmojo posėdžio protokolas priimta be patė-
••• I 1 i, •mijimų. : •

Prieš svarstysiant dalykus pagal suvažiavimo programą, vien
balsiai priimta “Draugo” redaktoriaus, kun. A Kaupo, pastaba: 
suvažiavimas yra sušauktas ir laikomas bendrų lietuviškos visuo
menės reikalu dėlei, tad niekas iš susirinkusiųjų atstovų nepri
valo panaudoti nei paties suvažiavimo nei pavienių atstovų ypa
tų išjuokimui ir įžeidimui ar tai laikraštijoje, ar kitokiais keliais.

Pirmsėdžio pagelbininkas perskaito korespondencijas: 1. lai
škai nuo zecerių, dirbančių prie “Kovos”, “Progreso”, “Keleivio”, 
ir “Tėvynės”; Zeceriai reikalauja trumpesnio darbo laiko, gere- , 
snio atlyginimo už darbą, tinkamo švarumo spaustuvėse ir t. t 
Laiškai atidėti ir-svarstyti tuokart, kuomet bus patogiausia pa
gal programą.

2. Laiškas nuo K. .S. Baranausko kalbos klausime; atidėta 
laikui, kuomet bus Svarstoma laikraščių kalbos klausimas. 
Svarstymai pagal programą.

Apskelbimai.
1. Paėmus atidžion tai, kad daugelis dabar esančių musų

laikraščiuose apgarsinimų tankiausiai paeina nuo neteisingų ver- 
telgysčių ir stačiog nuo prigavtngų institucijų, nutarta išrinkti 
komisiją, kuri tdrės apsvarstyti apgarsinimų klausimą ir savo nu
tarimus prisiųsti visoms redakcijoms, beto komisija turės sutai
syti sąrašą apgarsinimų, kurie neprivalo būti talpinami laikraš
čiuose. Reikia paimti atidžion ir tai, kad ir dabar jau, nors ko
misijos nieko nėra nuveikta, reikia prašalinti iš musų laikraščių

iki

I.

iki

vi-

applrsin3nus piršlybos*. įvairių medikališkų Ir kitokių aiškiai ne* 
teisingų "firmų; jaigut su panašiomis įstaigomis išleistuvės turi 
pįklfriudbs kontraktus, tai, šiems pasibaigus, nebedaryti naujų.

’Yaskaikius kokiai nors išleistuvei gauti apgarsinimą ne iš tos 
yiefos, kur eina laikraštis, ir kilus abejonei kas link apgarsinimo 
teis&gumo, apie norinčią garsinties firmą reikia pasiteirauti ar- 
timbhisioje nuo anos firmos išleistuvėje.

'Apgarsinimams peržiūrėti komisija? D-ras J. Šliupas, kun. 
Katfpas, p. J. tananeviče, p. S. Michelsonas ir p. J. J. Paukštis.

JJž apgarsinimus kainos klausimas: — leidėjai negali įvesti 
vienodos kainos už apgarsinimus dė^i daugelio priežasčių, vie
nok patartina, kad žemiausia kaina už 1 colį ant metų (sulyg sa
vaitinių laikraščių) butų $10.00. Vieta apgarsinimams ar prie
šakinė ar užpakalinė laikraščio dalis — tai redaktorių bei leidė
jų privatinis dalykas. T
а. Agentai

Neimti agentų be kaucijos, ar be tam tikros rekomendaci
jos. Kaucija: nemažiaus $40.00. Tas lyti naujai.priimamus agen
tus; senieji pasilieka ant tų pačių išlygų, ant kokių jie buvo 
šiol. Apie agentus, nuskriaudusius ir prigavusius kurią nors 
leistuvių, pranešama yra kitoms išleįstuvėms.

Nuošimtis agentams pasilieka po senovei. «
3. Kningų kainos.

Kadangi knygos nors ir vienos kokios nors išleistuvės ne
. sų išleistuvių bei agentų tėra vienodai pardavinėjamos, tad nu- 
. tarta talpinti ant kningų viršelių kainos.

4. Rašytojai — Bendradarbiai.
Laikraščiams yra svarbu turėti didesniuose lietuvių apgyven

tuose miestuose Amerikoje savo teisingus ir dalyką suprantan
čius korespondentus-reporterius; tokie korespondentai butų apmo
kami ir jų korespondencijos turėtų būti teisingos, pranešančios 
tiktai faktus ir šiaip bėgančias žinias iš lietuvių gyvenimo 
tam tikrų nuosavių komentarių, ar pamokinimų; tas žinia 
dakcijos turėtų tiesą taip sunaudoti, ieaip joms atrodytų 
kiausia ir geriausia.

Apsvarsčius šį klausimą, rasta jis *įkunytinu. Kadangi kose- 
spondentų-reporterių užlaikymui reikalingi pinigai, tad nutarta 
leidėjams susirišti* į krūvą ir suorganizuoti
5. Leidėjų sąjungą

vardu Lietuvių Spaudos Draugija Amerikoje.
Lithuanian Press Association of America.

Tokia organizacija turės pagelbėti laikraščiams rimtai žengti 
(nors ir ne vienais keliais) prie vieno tikslų: žmonių švietimo ir 
informavimo skaitytojų sulyg musų 

. Įstoję į Draugiją laikraščių atstovai 
siančių suvažiavimų nutarimų.

Į Draugiją įstoti sutiko sekantie
jokių pasargų:

(“Lietuvos” p. A. Olszewski,
{“Kataliko” p. J. Tananeviče,
“Vien. Lietuvininkų" p. J. J. 1
“Darb. Vilties” p. V. Šliakys,
“Keleivio” išleistuvės atstovas, p. S. Michelsonas.

Su vilčia, jog sutiks Bendrijos ir organizacijos, kurių laikra
ščiai suvažiavime yra atstovaujami:

“Laisvosios Minties” B-vės atstovai D-ras J. šliupas ir V.
•u. |r -• K. Račkauskas,
,Y Draugo” Bendrijos atstovas kun. Kaupas, 
r^ovos” (L. S. S. A.) atstovas p. J. Grinius ir 
^STėtynės” (S. L. A.) atstovas p. V. S. Jokubynas.

Mokestis: $25 įstojimo ir $5.00 kas mėnuo. Pasirodžius rei
kalui, leidėjai gali pakelti mėnesinę mokestį.

Ažuot čarterio pirmais metajs visi laikraščių bei redakcijų 
atstovai atsistojo ir savo garbės žodžiu prižadėjo laikyties tos 
Draugijos bent metus laiko, kol nepasirodys jos veiklumo pa
sekmės. Ą <

Išrinkta Draugijos valdyba: pirmsėdis p. A. Olszewskis, jo pa
gelbininkas p. J. J. Paukštis, iždininkas p. J. Tananeviče ir se
kretorius kun. A. Kaupas. Jei “Draugą” leidžianti Bendrija ne
prisidėtų prie Draugijos, tai jo, kaipo Dr-jos sekretoriaus, vietą 
užims kandidatas, d-ras J. šliupas.

5. Išleistuvės privalo sumokėti pinigus į Draugjią iki 1 Ge
gužės 1910 metų. •

Prie Draugijos užkviesti sekančius ; laikraščius: “Saulę.”, 
“Žvaigždę”, “Dagį” ir “Dilgeles” su “Žmonių kningynu”. Tą 
atliks Draugijos sekretorius kun. A. Kaupas.

Protokolą su pirmsėdžio parašais atspausdinti ir išsiuntinėti 
visoms, čia ir Europoje esančioms, lietuviškoms redakcijoms ir 
visiems, suvažiavime dalyvavusiems laikraščių atstovams. At
spausdinti turės suvažiavimo sekretoriai.
б. Zecerių atsišaukimas. f'

Apsvarsčius augščiaus paišinėtąjį zecerių atsiliepimą, rasta 
jis ne pilnai priimtinas, nėsa Amerikos zecerių unija nepriims 
lietuvių zecerių paduodamų, išlygų, nors jos ir lygintus su anos 
unijos išlygomis ir butų pačių spaustuvininkų pripažintos ir pa
duotos.- — Dalis, kurioje kalbama apie tinkamą spaustuvių užlai
kymą, švarumą, šviesą ir t. p. — pripažinta teisinga ir atidžion 
paimtina. , - — į-

7. p. J. J. Paukštis praneša, kad kanakokie prigavikai parda
vinėja lietuviškų organizacijų ir laikraščių adresus įvairioms ne
teisingoms vertelgystės firmoms, kurios siunčia tais adresais sa
vo apgarsinimus laikraščių skaitytojams ir organizacijų sąna
riams. Nutarta stengties susekti tuos pardavinėtojus ir sužino
ti apie budus, kuriais išgauta adresai. Tuo tarpu gi pranešti per 
laikraščius skaitytojams, jog adresai yra pardavinėjami be redak
cijų ir išleistuvių žinios; podraug persergėti skaitytojus, kad ap
garsinimai taįs adresais yra siuntinėjami nuo neteisingų firmų.

Nutąsys sekantį posėdį atidaryti ant 10 vai. iš ryto, 18 Kovo, 
'‘posėdis tapo )Uždarytas.

be

O

protestus redakcijos gali netalpinti ištisai — užtektų parai* 
juos redakcijos daromoje organizacijų gyvumo bei veiklu-

tokius 
nėjus juos _____ __________ ,___ o______
mo peržvalgoje. Kilus bent kokiai abejoneimo peržvalgoje. Kilus bent kokiai abejonei kasi ink protestų tei
singumo — jie neprivalo pasirodyti laikraštyje.

d) Abelnai kova laikraščių už įsitikinimus ir
būti vedama švariais ir etiškais budais. ,1

Pertrauka ant pusantros valandos.

KETVIRTAS POSĖDIS.
Posėdj atidarė 3 vai. suvažiavimo pirmininkas

įdėjds privalo

Posėdį atidarė 3 vai. suvažiavimo pirmininkas p. V. šliakys. 
Sekretoriaus perskaitytasai pereito posėdžio protokolas priimta be 
patėmijimų. Perskaityta telegramas iš ^Saulės” redakcijos, kuri 
praneša, jog dėlei daugelio darbų negalėjusi prisiųsti suvažiavi- 
man savo atstovų. h
NUTARIMAI. - . , I

2. Korespondencijos. Kadangi korespondencijų klausimas ap
kalbėta antrame posėdyje (žiūrėk I. No. 4), nutarta pereiti prie 
sekančio iš eilės programo klausimo. ; ( .

3. Pseudonimai A. a. — Korespondencijos turėtų būti paduoda- '■ 
mos į laikraščius be pseudonimų, su tikrais autorių-korespondentų 
parašais. Pseudonimus įleisti tiktai išimtinuose atsitikimuose, 
kuomet, sulyg redakcijos supratimo, negalima jų išvengti.

b. — Jei butų prisiunčiami protestai, ar korespondencijos, 
užgaunančios ypatas, ar įstaigas, tai tokios korespondencijos nuo
raše pasiunčiama užgautiemsiems ir pareikalaujama nuo jų pa
aiškinimo, ar pasiteisinimo. Sulaukus atsakymo, talpinama kore
spondencija podraug su kaltinamojo, ar užgautojo pasiteisinimu. ,t 
Nesulaukus atsakymo dviejų savaičių bėgyje, talpinti korespon
denciją galima.

c — Pseudonimus gali vartoti Lietuvių Spaudos Draugijos 
užlaikomi Korespondentai-Reporteriai, ir šiaip redakcijai gerai pa
žįstami bendradarbiai bei ištikimi žmonės. ,

B. a — Atsakymai ir pasiteisinimai korespondencijomis už- • 
gautų asmenų turi tilpti tame laikraštyje, kuriame užgaunantis » 

s yra patilpęs; nesą žmoniškumas bei mandagumas reikalau-
ja to, 
riame

rc-
ran-

gyvenimo ir viešų reikalų, 
turės prisilaikyti šių ir bu-

leidėjai

Paukštis,

ta

TREČIAS POSĖDIS.
Posėdį atidarė suvažiavimo pirmsėdis p. V. šliakys.
Sekretoriuj perskaitė pereito posėdžio protokolą, kuris priim- 

su patąįsyfpu, čia-pat, ant vietos padarytu.
Priešu prasėsiant svarstyti. dalykus pagal programą, nutarta

suteikti pataikomąjį balsą posėdyje dalyvaujantiems svečiams-Įi- 
teratams. Įt -
IL Redaktorių Skyrius.

x. Etika, r. Visų suvažiavime dklyvavusiųjų vienbalsiai pripa
žinta, kad yriškoji Amerikos lietuvių laikraščių dalis yra nupuo
lusi ir kad ji' reikia pakeltu Apkalbėjus dalyką plačiau, padary
ta sekanti nutarimai:

a) Laikraščių tikslas lavinti visuomenę, o ne asmeniški užsi
puldinėjimai ar tai ant pavienių asmenų, ar tai ant organizacijų; 
tatai iš laikraščių turi būti prašalinti įvairių-įvairiausios rųšies raštai, 
kuriuose šmeižiama asmenįs, kurstoma vieni prieš kitus, bereika
lingai užsipuldinėjama ant orgaųizacijų ir jų atstovų, ar viršininkų.

b) Iki sekančiam suvažiavimui nesikišti į reikalus organiza
cijų, kurios turi savo organus.

c) Kuopų protestai, kurių teisingumas yra taip neabejoti
nas, kad redakcija gali tai prirodyti, bus talpinami, atmetus tas 
protestų dalis, kuriose rastųsi nešvarus išsireiškimai, ar nemanda
gus užsipuldinėjimai ant ypatų be patikėtinų faktų nurodymo;

skriaustasis galėtų pasiteisinti tame laikraštyje, ku- 
likosi nuskriaustas.

b. — Jei koks laikraštis nepriimtų panagaus pasiteisinimo ar 4 
pasiaiškinimo, tad kitas laikraštis gali prilupti, jei pasiteisinimo . 
autorius prirodys, kad ištikrųjų jo raštas likosi atmestas.

c. — Patilpus užgaunančiai korespondencijai kuriam® nors. ■ 
laikraštyje, nepriklausančiame į Liet. Spaudos Dr-giją, ir to lai
kraščio redakcijai atmetus užgautojo pasiaiškinimą, prigulinti' į 
L. S. D. redakcija gali priimti pasiaiškinimą^ <ir patalpinti jį savo , 
laikraštyje, jei 2 sekančiuose numeriuose anp laikraščioj nepatilpo 
pasiaiškinimas, ar redakejos atsakymas, kad bus patalpintas.

C. Esant musų tarpe “rašytojams”, kuįrie, vartodami kelis 
pseudonimus keliuose laikraščiuose vienas, patįs rašydami viena
me laikraštyje po vienu pseudonimu, kitame laikraštyje (tas-pats* 
rašytojas) po kitu pseudonimu kritikuoja savo rašytą straipsnį 
aname laikraštyje, — nutarta sužinoti apie 
bendradarbių tarpo ir įvardyti viešai. !

D. Satyra yra naudinga ir reikalinga, bet ji ptivalo laikyties ■
padorumo rybų. Satyra gali pasilikti musų laikraščiuose, tik jos 
nereikia panaudoti šmeižimui ypatų ir nereikia vesti ją partyvi- 
škai, nes jos užduotis rodyti ir gydyti visuomenės žaizdos šva
rios ir etiškos pajuokos keliu. -į

4. Perspausdinėjimas korespondencijų ir straipsnių iš kitų 
laikraščių. Perspausdinant bile raštą iš kitų laikraščių, -visados 
reikia nurodyti iš kur perspausdinta.
5. Rašyba. 1 * - J

a. Rašybos klausimo nėra galima galutinai apkalbėti, 
tai filologų dalykas.'. Kol musų kalbos žinovai ir tyrinėtojai Euro
poje išdirbs mums pilnai ir visatinai priimtiną rašybą, čia rupin- 
ties įvesti bent iš dalies vienodumą rašyboje. įtartina visiems 
prisilaikyti kol kas Kriaušaičio rašybos. • j

b. Rašybos tyrumo bei vienodumo kladsiime atsikreipti į tuos
musų laikraščius, kurie yra jau nepakenčiama dėlei jų vartojamos 
kalbos. ■ ‘ i 1 ♦ ..

c. Svetimi žodžiai ir vardai (vietų, mieštų, žmonių) turi bū
ti rašomi taip, kaip rašoma kalboje, iš kurios jie yra kilę, arba 
imti juos iš šaltinių.

d. Moksliškąją terminologiją reikėtų >priimti tarptautišką ir 
kuomažiausiai kalti naujų žodžių, kas įnėjia į kalbą ir rašybą ne
reikalingą balastą. Draugijinės terminoh 
rinkta komisija:
K. Račkauskas ir P. Brandukas; 
bendradarbius-pagelbininkus.

6. Bendradarbiai ir 7. Sąjunga t— apkalbėta II posėdyje žiūrėk
i ■

tokius, prašalint?

nesą

sutvarkymui iš-
D-ras J. Šliupas, J. Oj£>irvydas, j. Šernas, V. 

komisija gali pasikviesti sau

C

I
8. Tautystė. , Tautos plėtojimas ir tautiškumas prisideda

prie abelnos kultūros pakėlimo. Suvažiavimas nesigėri apsireiš
kiančiais musų perijodiškoje spaudoje užsipuldinėjimais ant tau
tystės idealo. Ne šovinizmas, bet tautystėj, pakeldama augštyn 
musų tautą, tuo pat prisideda prie visuotind kultūros plėtojimos. 
Suvažiavimas kviečia dalyvaujančius posėdyje redaktorius stoti ant 
tautiškos papėdės. '

9. Kalbėtojai. Nemažą dalį kultūrinio, darbo atlieka agita
toriai — kalbėtojai. Laikraščių užduotis yrai rinkti medžiagą kal
bėtojams ir abelnai tobulinti panašų^ žmonių lavinimo būdą.

10. Statistikos klausimas. Laikraščiai turi pranešti savo skai
tytojams apie tai, kuomet bus daromas Suy. Valstijų gyventojų 
sąrašas ir paaiškinti, kad lietuviams yra suteikta tam tikra rub
rika, kurioje lietuviai ir privalo pasiduoti lietuviais.

11. Pakelta klausimas apie lietuvišką banką išpirkimui Lie
tuvoje parduodamų dvarų ir šiaip žemės plotų. Nutarta išrinkti 
komisiją, kuri sužinotų ar ir ant kokių pamatų butų galima su- ; 
organizuoti panašų banką; tam tikslui komisija turės susinešti l 
su Amerikos ir Lietuvos advokotais ir susipažinti su įstatymais 
apie bankus. Komisija aprinkta: D-ras J. šliupas, p. J. Grinius 
ir p. A. Olszewskis.» Pakol nebus pilnų informacijų, negalima 
tą klausimą gvildenti laikraščiuose.

12. Dienraštis. Neatsižvelgiant į tai, kžd dienraštis butų pa
geidaujama Amerikos lietuviams, suvažiavusieji nesiima galuti
nai aptarti' šį klausimą. Nutarta rinkti medžiagą idąnt iki se- , 
kančiam laikraštininkų suvažiavimui sužinoti, ar dienraščio užma
nymas randa pritarimą pas žmonės ir kiek butų galima tikėties 
skaitytojų dienraščiui. T- - ! -

Tam tikslui kiekviename laikraštyje per metus laiko bus tal
pinami apgarsinimų skyriuje tam tikri kuponėliai iškirpimui; ant 
tų kuponėlių bus paženklinta vieta parašui ir antrašui. Prita
riantieji užmanymui leisti dienraštį ir prižadantieji jį užsirašy
ti, pasirašą ant kuponėlio ir prisius jį tai redakcijai, iš kurios lai
kraščio iškirpta kuponas. Metams sul 
kyti tuos kuponus ir butų matoma, ar 
nai skaitytojų, idant galėtų užsilaikyti, 
simo apkalbėjimą atidėta iki sekančiam
ir vietą 1911 metais vasarą, paskirs Liet. 
Valdyba.

Posėdis ir suvažiavimas uždaryta 7:30 vaL vakare Kovo 18* 
1910 m. | ’ 1

is galima bus sutvar- 
turėtų užtekti- 

dienraščio klau- 
iavimui, kuriam laiką
Dr. Komitetas arba

Suvažiavimo pirmsėdis: V. J. Szliakys.
Suvažiavimo sekretorius. L V. K. Račkauskas.
Suvažiavimo sekretorius. II. V. S. Jokubynas.
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tfabel Collins.

PER AUKSO ANGA
Verte J. Laukis.

aišku ir ji reiškiat priklauso teip nuo stipry
bės, kaipo ir nuo noro veikti. Bet įgyti šitą 
stiprybę ir prireikus ją vartoti nėra kito ke 
lio, kaip tik valios lavinimas. Bereikalo yra lau
kus gimti su didelėmis nuosavybėmis. Gyve
nimo srityje be žmogaus praeities nėra kito
kio pavildo. Jis turi surinkti tą, kas yra jo 
Tas-yra aišku aleivienam tėmytojui, kuris žiu
ri neuždengtomis, prietarais akimis; ir netšviesos ir grožio smagumuose — tose lytyse, .

kuriai žmogus atkartoja, kol jos liekasi tik prietarui esant yra negalimu žmogui su protu 
lytimis, jis mato Aukso Angą šlovę ir pereina nematyti buities. Čia tai mes gauname moks- 
per ją, idant anoj pusėj atrasti naują gyveni- apie nubąustį ir išganymą, patenkančius il- 
mą. kuris svaigina ir stiprina tarsi aštrus kai- gus amžius po mirčiai, arba amžinus. Šitas 
nų oras, kuris svaigina ir stiprina savo paties mokslas yra siauru ir netikusiu gamtos bui- 
gyrvybe. Bet jei jis pila lašas po lašui savo ties isreiskihiu, kad žmogus tą piauja, ką se- 
taurėn vis daugiaus gyvybės gėralo, tai jis jo. Swedenborgo didysai protas šitą buitį ma- 
tiek sustiprėja, kad gali kvėpuoti ir gyventi tė teip aiškiai, kad jis ją sukietino į galutinu- 
šituo intemptu oru. Toliaus, jei jis miršta, nią sulyg šito ypatingo esimo, jo prietarams 
ar gyvena fiziškoje lytyje, jis neapsistoja ir neleidžiant jam permanyti galimo naujo -yeiks- 
randa naujus ir geresnius džiaugsmus, tobu- nx>, pajautimų pasaulio veiksmo nelikus. Jis 
lesnius ir patenjdnamesnius prityrimus su buvo perdaug dogmatiškas moksliškam tėmi- 
kiekvienu inkvėpiriiu ir iškvėpimu. j,1J1U1 ir nenorėjo pamatyti, kad kaip pavasaris

seka rudenį, o diena naktį, teip gimimas seka 
SKYRIUS II. mirtį. Jis priėjo arti Aukso Angos slenksčio

Slenksčio paslaptis. *r prasinešė anajius paprastos protiškybės tik
s Įeinant į naują gyvenimo fazį/be abejo- kad sustoti žingsnįL nužengus. Gyvenimo pro- 

reikia ko-nors išsižadėti.. Kūdikis iš- giedrulis anoj pusėj, kurį jis išvydo, pasirodė 
’ęs į vyrą, kudikybės daiktus meta į šalį. Jaln apimančiu visatą; ir ant šito prietirties 

ventas Povilas šituose ir daugelyje kitų žo- trupalo jis Įiastatė teoriją suėmimui viso gy- 
džiu, jo paliktu mums, parodė, jog jis gyvy- veninio, atsisakydamas žengti už šito stovio, 
bė/gėralo paragavo, jog jis buvo beeinąs ar kokio kito galimo islauko jo. Tai yra tik 
Aukso Angos linkui. Su aleivienu dieviško kita alsios minyklos lytis. Bet S\vedenborgas 

‘gurkšnio lašu, kuris įpilta į smagumo taurę, st,)yi pirmutinis kuopoje liudytojų buities, kad 
kas-nors i^tos taurės yra prašalinta, padary- Aukso Anga yra ir gali būti matoma nuo min 
mui vietos stebuklingąjam lašui. Gamta vi- t»es augstumų ir jis pavarė į mus nuo jos 
suomet su savo vaikais elgiasi maloningai: ^enkscio silpną jausitės vilnį.
žmogaus taurė visuomet yra sklidina; jei jis
pasirenka ragauti sukteliškesnės, gyvybių duo- C1._ . .
dančios esmenvbės, tai savo stambesnę, ne- enius..p71 votl aPle sltos Angos reikš
teip jautrią dalį jis turi išmesti. Šitas yra ???• darosi a,sku kad be jos kito išėjimo i 
darytina kas-dien, kas-valanda, kas-kartas Mtos gy^’^mmo lyties nėra. Jie gali įleist 
idant gyvybės inkvėptis galėtų tolydžio eiti vieton, kurioje jis liekas tuo vaisiumi
•didyn. Šito gi pasiekimui žmogus būtina: kurio vyrybė yra žiedu. Gamta yra malonin 
turi būti savo mokytojų pats, turi žinoti, jog ?a“sia motina tiems, kurie jos reikalauja; ja 
jam išmintis visuomet reikalinga, turi būti niekuomet neįsipyksta jos vaikai, nei gi ji nor 
prisiruošęs priimti visojkią rūstybę, be baimė; pamažinti jų skaitlių. Jos prietelingos ran 
paimti sau beržo rykštę savo tikslo pasieki- k?s P\aciai atvertos didelei miniai norinčit 
mui. Iš šito gali būti a&šku kiekvienam, kuris ir &.vvcnti lytyse; ir kol jie to geidžia 
žiūri į dalyką rimtai, kiad tik žmogus su gei- to* J1 sveikina juos syps<>damos. Kam gi j 
duljnga ir stoiška išgalėmis turi progą įeiti tad turėtų uždaryti savo duris kam-nors? Je 

ti/ri mokėti pažinti s,ena gyvastis jos širdyj nenudėvi šimtinė 
dalies sielos pasiilgimo jausties. kokia ji yr: 

Kaip jis ten randamas, tai kokia priežastis gali būti ja 
__ ___  __ ____ ___  i kokią kitą vietą? Žinoma geismo sėklut 

tai galės pradėti savo smagumus sijoti, atmes- ‘'pyksta kur sėjimas jas pasėjo. Šitas a! 
damas nuo savo sąžinės tiios^ kurie priklau labai teisinga, ir šita aiškiai matomr 

__  zniogui?* Šituos atmetus. )U1timi, indo protas parėmė savo a agimos 
reikia imtis kitos eilėsj tobulesnių smagumų gimimo ir atgimimo teoriją, kuri tapo toki? 
Apsiėjimas su smagumais, leidžiančiais žmo <asdienine rytinės minties dalimi, jog nerei 

■______ * * *■ calauja daugiau priparodymo. Indas tei
lygiai kaip ir vakarietis žino, kad diena, kii 
rią jis išgyvena, yra tik viena iš daugelio die 
nų, padarančių žmogaus gyvatos ilgį. §itr 
ikruma, kurią rytietis įgyja sulyg ganito 
lėsnių, valdančių didžiuoju sielos esimo mo 
:u, yra įgyjama vien mąsties papročiais. Dau 
;elio protas yra nukreiptas į dalykus, kuri- 
’ akaruose yra laikomi nemanytinais. Šiteipo 
-ytai išdavė didelius dvasiško žmonijos augi 
riedus. Protiniais milijono žmonių laiptai 
Budda praėjo pro Aukso Angą; ir kadan r 
lidelė minia spietėsi apie slenkstį, tai jis galė’» 
•'alikti paskui save žodžius, kurie parodo, io

n

lenksčio sjlpną jausitės vilnį.

Gamta yra maloniu

I i

u o- - . 'U Meksike ^creit^ subatą atsibu
vo prezidento rinkiniai. Išrinktas 
dideliu bausų '^daugumu tas pats 
— jeneroias Porfį^erio Diaz. Jo 
priešininku bu|;o daoar sėdintis ka
lėjime, Francisco, Madera.

Portugaliįoj pasitraukė nuo 
vietos ministerija, jos vietoj Don 
Antonio Teixiero de Sousa su
tvėrė kitą ministeriją.

|| Prie Valijos krantų susimušė 
prancūziškas garlaivy! “La Ro- 
chelle” su anglišku “Yewe”. Pran
cūziškasis gar lai vys paskendo, pri
gėrė prie to 10 prancūziškų jū
reivių. f

|| Perdėtinis Prancūzijos stati
stiško biuro, D-ras, Berti llon tiri ne
darnas prasižengimus, susekė, jog 
terp apsivedusių daug mažiau bū
va prasižengusių negu tarp neve
dusių: nevedėlių prasižengėlių bu
žo 2050, o vedusių tik 970. Neve- 
lėliai prasižengėljži buvo jaunesni 
iegu vedę, ’o vedę jaunesni negu 
našliai.

Paryžiaus gydytojas D-ras 
Vincent išrado naują vaistą nuo 
liltinės. Jis ligoniams į kraują 
čirškia šilunčs bakterijas su van- 
leniu maišytu su druska ir eteru. 
Vaistas tas išbaidytas jau lygiai 
mt žvėrių, kaip ir ant žmonių, ir 
pasirodė geru.

pef Aukso Angą. J 
iiC-jis ttiri įstengti išsižadėti visokio šnia 
gurno, neišsižadėdamas skausmo. T 
pasieks šitos dvigubos išgalės išsiplėtojimą 
tai galės pradėti savo

so grynai moliniam ži

• Galicijoj , Lvove, pasimirė 
vienas iš geresnių lenkiškų rašti
ninkų, Margan Gavalevič. Gimė 
jis 1852 m. Galicijoj, bet kaipo 
raštininkas vardą išsidirbo Varšu
voj. Velionis ‘parašė daug apy
sakų. daugiausiai iš gyvenimo 
niesto gyventoj^.

5 u
| Vokietijoje mėginimas važioti 

nasažieriūs orlliviu pasisekė: or- 
’aiyys “Deutshiand“ su 20 pa- 
i.ažierių nulėkė1 t'riedrichshafer. 
i Dueseldorfą. 306 mylių nulėkė į 
) valandas, taigi lėkė su greitumu 
(3 mylių į vardimtlą*

mu pradėjo ristiesi nuo kalno že
myn ir ant kebo užsisukimo iššo
ko iš vėžių ir į skeveldas susidau
žė. Prie ta 37 kareiviai ir ofi- 
cierai tapo užmušti, o beveik tiek 
jau sunkiai sužeista.

- - v *

|| Šveicarijos parlamentas užgy- 
rė sumanymą, kad Šveicarijoj bu
tų uždrausta dirbti ir iš kitur įga
benti absintą, taigi ypatišką degti
nę.

|| Maskoliškoji viešpatystės tary
ba dideliu balsų daugumu priėmė 
rando sumanymą pastatyti Finlan- 
dijos seimą po priežiūra maskoliš
kosios durnos.

Užlaikymui valdonų daugiau- 
skiria neturtingiausia Masko- 
— caras apart įplaukimų iš 

dvarų ir girių, gauna 35 milijonus 
markių metams, Austrijos cieco- 
rius 19210000 Mk., Prūsų karalius 
15819800 Mk., Italijos karalius 12- 
840000 Mrk., Anglijos karalius 
(taigi (turtingiausios pasaulyj vieš
patystės) 1155000, Japonijos cieco- 
rius 6022341 Mrk., Grekijos 1 
milijoną Mrk., Bulgarijos karalius 
gauna 1 milijoną markių, Serbijos 
960000 Mrk., kunigaikštis Monte- 
negro 161148 Mrk.

šiai

Nicaraguos revoliucijonierių 
jeneroias Mena atėjo su 1500 ka
riautojų prie miesto Acay^pa. Lau
kiamas čia mušis. Revoliucijonie- 
riai vė! apvaldė tuos apskričius, 
kuriuos pirma turėjo. <

|| Ant salos Celebes čiabuviai už
mušė 3 holandiškus prekėjus. Prieš 
čiabuvius išplaukė holandiškas ko
ri uolinis laivas.

|Į 23 d. berželio j Paryžių atka
ko Bulgarijos karalius su savo mo
tete.

|| Nizzoj, Prancūzijoj, ameriko
nas Matton, važiuodamas su savo 
nvHerc automobiliu, nusirito į gra- 

Moteris užsimušė, o pafs Mot- 
tapo sunkiai, sužeistas.: > •

bę.
ton

Kehsington avė.

21 d. birželio Pullmane, bestum- 
dant vagonus tapo mirtinai sutrin
tas į jų tarpą patekęs darbininkas 
lietuvis, tūlas Koksta, gyvenęs 
Edgewige, Chicagos priemiestyje. 
Jis paėjo iš Panevėžio pa v. Buvo 
26 metų amžiaus.

13 d. birželio ant Curtis avė. ir 
107 gatv., tūlame saliune, už kas- 
žinką lietuviai susiginčijo su len
kais. Na ir už poros dienų pa
kėlė riaušes. Riaušėse dalyvavo 
apie po 20 ypatų iš kiekvvienos 
pusės. Mėtėsi akmenais ir raižėsi 
peiliais. Nevienas likosi pusėtinai 
sužeistas. .„Turėjo puikią muštynę, 
bet pabaigą dar geresnę, nes na
bagus užklupo armija policistų ir 
visus negreituosius ar nepaeinan
čius sugaudė ir prikrovę net 7 
vežimus, nusigabeno į savo 
prieglobą. Visus suimtuosius ant 
parankų išėmė Ch. Strumall, sa
li uninkas gyvenantis ant 107 gatv. 
ir Union avė. Peštukai išdaužė 
besimėtydami aplinkinius langus.

Birželio 24 d. buvo dalinimas 
dipliomų baigusiems Amtour 
School. Tarp 15 baigusių buvo du 
lietuviai: Jurgis Ostrovskis ir Juo
zas šlakis. Diplomus įteikinėjo Dr. 
A. L. Graičiunas.

Cika pečiams žinotina.
Nuo šios sevaitės atsidengia 

musų dalininko p. Šileikos. pa
veikslų paroda. Bus išstatyta 
apie 50 įvairių piešinių ir pa
veikslų. Patartina į parodą atsi
lankyti kiekvienam kiek apsišvietu
siam lietuviui. Parodos vieta: le- 
tuvių svetainė “Liuthuania”, 3149 
So. Halsted stn,

is mirčių negu laik<
revoliucijas. u 1

Taigi šįmet Chicagos miesto val
džia r- majoras, rodą, sveikatos 
komisijonicrius, policijos perdėti
nis, gaisrų maršalas, mokyklų per
dėtinis ir daug miesto geru gyven
tojų, atminimui pasiliuosavimo die
nos iš po Anglijos jungo, 4 d. lie- ’ 
pos surengė didelį tArptautišką, 
patrijotišlią, istorišką apvaikščio 
j imą arba| parodą, kurioje tarp ki

 

ltų tautų į dalyvaus ir lietuviai ir 
tai gana įžymioje pozicijoje. Apart 
šio apvalkščiojimo, mieste, prie 

 

paežerio ous parengta kariuiuenės 
manevrai. Tas viskas paremta 
atitraukimui žmonių nuo šaudymų**

Paroda; leis sekančiai: 6 išpuošti 
dideli vežimai, 1) Amerikos Ge
nius; 2) Atminimas neprigulmin- 

igumo, 3) — šV.o.utiĮ
J prezidentus, 4) Washingtono »«- 
stas, 5) Laisvės varpas, 6) Sątaik- 
mė. Paskui eis: a) Illinojaus tau
tiška sargyba ir gubernatorius De- . 
neen, b) j MUitarinė* 
įvairiose i
Paskui eis

Tas viskas paremta

Parodai

1 Pakėlimas Washingtono
10 so-

organizacijos 
kariškose uniformose. 
: 1) Illinojaus Francu- 

zų viešpatystė; Pere Marųuette ir 
indi jonai; Ir
koniškos Vėluvos; frantu: 

•J ¥čiai tautiškuose drabužiu 
• n " 1 jįIllinojaus Anglijonų viešpatyste, 

anglijonų iir amerikonų vėluvos; 
—iglijonų valstiečiai. 3) Illinojaus

a) G. R-j Clark < 
minimas njiuštyn; „_ ,
c) Lincolu-Dougllasl.debatai; e) 
komerciją; ’ 
bystės; h) 
Paskui eis o—
A) Policiji ir majoras Busse su 
savo kabinėtu, automobiliuose. 1) 
Ginkluota policija; 2) motorcikli- 
stai; 3) ■ nartrolmerau; B) Ugna- 
gesiai su yvairiais parėdaj^ ir prie- 
taisomis. IX" “ 
riais savo

franeuziškoš jr ameri- 
pilie-

Anglijonų viešpatystė; ’

anj 
amerikonai ir parodiniai vežimai: 

idja; b) at- 
indi jonais;

„ r- —
į f) kastynės; g>išdir- 
pergabenimari i) dailė. 

Chicagos reprezentaciją.
su

policija; 2) motorcikli-

gui rasti gyvenimo esitienį, nėra būdu, stoiš
kojo protuolio vartojamu. Stoikas nepripa 
žysta, kad džiaugsmas yra smagume ir ne- 
pripažindamas vienos, pužudo kitą. Bet tik
ras protuolis,* kuris ištyrė patį gyvenimą, ne 
būdamas surištu su jok|u»mintijimo taislu, ma 
to, kad branduolys yra kevale ir kad vietoje 
truškinimo viso riešutoj, kaip tą daro be jaus
ies ir paisinimo penajįmys, daikto esmenybė 
yra gaunama perlaužiant kevalą ir numetant 
jį šalin. Visokia pajauta, visokia jauslis, pri
sideda 'prie šitos veikties, kitaip jos nebūtų, 
žmogaus plėtojimas dalimis, J" prigimties es- 
menybe. Kad yra priešais jį galybė, gyveni
mas, tobulybė ir kad 
pilnas būdų jo tikslo 
ginti tik tie, kurie neįpripažysta gyvybės be 
medžiagos. Jų protinis stovis yra teip galuti
nai savarankiškas, kad be naudos yra su jais 
ginčytis, ar kovoti. Nematomurna visuomet 
gulė ant matomumos, -bemedžiagiškumas val
dė medžiagiškumą; visuomet ženklai ir žy
mės to, kas yra anapus medžiagos laukė me
džiaginių žmonių juos ištirti, pasverti. Kurie 
to nedaro, pasirenka pasilsio vietą savarankiai 
ir nieko kito nelieka, .Icaip tik jiem^ deisii tą 
rninyklą minti, ką jie llaike-didžiausiti būties 
veiklumu.

({ Ispanijoj, dėl popiežiaus en- 
yklikos randas pradeda šiauštieji 
'ries kunigiją. Madride uždarė • > • • eptyniis mokyklas “Krikščioniškų 
'rolių“. Kataflkai gązdiną suki- 
irnu. jeigu bus panaikintos katali- 
:iškos mokyklos.

|| Wuertembergc, Vokietijoj, 
vietiniai laikraščiai nutarė boyco- 
tuoti mieste nuo seniai gyvuojančią 
Dailės Draugiją.

įsas jo ė»mias ten yra 
^siekimui, tai gali už-

SKYRIUS III.
• Pradinč pastanga.
Yra lengva matyti, kad žmogaus gyvenine 

ar pritirtyj nėra vietos, kurioje jis stovėtų prie 
daiktų sielos arčiaus, kaip kur kitur. Sjc'.l. 
pats augštasis gaivalas, kuris pripildo orą 
blizgančia žėra, yra ten, anapus Angos save 
varsą parodo. Bet kad ten nėra jokio tako 
tai tuojaus matoma iš to, jog šita siela pačia 
savo priegimčia turi būti visatinė. Aukse 
Anga neveda į jokią ypatingą vietą; ji yra til 
iš tam tikros ypatingos vietos išeiti. Žmogų; 
pereina per ją numesdamas savo rubežystę 
Jis gali pramušti kevalą laikantį jį tamsybė 
je, nuplėšti kyrą, slepiantį jį nuo amžinumo 
visur, kur jam yra lengviau tas padaryti; ta:i 
kiaušiai gi šita vieta yra ten, kur jis ma 
žiausiai tikėjosi ją rasti. Žmonės j ieško išei 
gos su savo? ptotų pagelba ir deda savaran 
kiškus Ir ribotus dėsnius sulyg to, kaip jiems 
nepasiekiamybė pasiekus. Daugelis, rods, ti 
kėjosi pereisią tikėjimo keliu, bet vietoje t< 
jie mąsties ir jausmo vietą padarė tokia įžy
mia ir nepajudinama, kad sakytum, jog ilgų 
gadynių nebus gana jiems iš jų vėžės išeiti.

1 Į| Hessijoj (Vokietijoj), mieste 
•"riedberg penktą valandą po pie
tį j miesto ntmą atėjo koksai vy
riškis ir metė bombą. Expliozijos 
Tino trioba tapo iš dalies sugriau- 
a; dvi ypatos užmuštos, o daug 
užeista. Paskui užsidengęs veidą 
čyna vyras atėjo į viešpatystės 

«anko skyrių, esantį prie miesto 
ūmo, pašovė j kaklą kasteriu ir 
įgriebęs popierinių pinigų pun- 
lą, sėdo ant » bicyklio ir 
dengėsi pabėgti. Policistai vijo 
tiitomobiliu ir pasivijo. Plėšikas, 
>amatęs, kad neištrūks, paleido sau 
kulką j smilkinį ir atliko ant vie- 
tds. • . >

|| Galicijoj, mieste Lvove, su
griuvo seni, žydų apgyventi namai 
ir užbėrė 30 ypatų. Tris atkasė 
negyvus, o likę sunkiai sužeisti. 
Tas atsitiko naktyj, kada visi mie
gojo.

“BIRUTĖS“ DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAS.

Nuo 13 d. berželio prasidėjo 
priiminėjimas naujų narių į “Bi
rutės“ Draugiją. kiekvieną pętny- 
čią,. salėje Mark .White $quare, 
-Halsted, tarpe 29 ir 30 gatvių, 
bus išbandomi baisai. Norinti mo- 
kvtiesi dainuoti ir dalyvauti chore 
ir kišimuose teiksitės pasiskubinti, 
nes prasidėjus naujam sezonui 
nauji kandidatai nebus priimami 
iki [pabaigai sezono.

“Birutes Dr-jos 'Valdyba.

|C) Pačtoriai su yvai- 
veikimo perstatymais.

D) Darbininkų Unijos^ j vairiuose 
1—---- J- -11 g) Kosmopolitiška

savo įvairioms tauty-
kostiumuos^.
Chicaga sti _____w
stėmis ir rasomis. 1) Vokiečiai, 
a) Amerikoniškos ir vokiškos Vė
luvos; b) Vokečių parodiniai ve
žimai, “Tėvynė” ir kiti; "c) Vo
kiškos draugijos uniformose. 2) 
Airiai, a) Vėluvos; b) parodinis 
—rimas, perstatantis Airiją; c) ai-

> dr4gijos unifomose. Trečią 
ž^ns lietuviai. Pirma negu 

aprašysime lietuvių eilinį ėjimą,

luvos; b)

vežimas, 
rių
vietą ūži

II.
Nėra abejonės, kad žmogus turi save mo

kinti permanyti tą, kas yra anapus medžiagos, 
teip lygiai, kaip jis turi mokinti save per
manyti tą, kas yra medžiagoje. Alei vienas 
žino, kad pirmieji vaikystės metai yra ilga 
pritaikvmo ir pažinimo veiktimi supratimui 
pajautimų j vartojimą jų nuosavose srityse ir 

.išlavinimui sunkių, painių, bet netobulų orga
nų grynai sulyg medžiagos srities permanymo. 
Vaikas yra atsidavęs ir veikia be atodairos, 
jei jis nori gyventi. Kaikurie kūdikiai, užgi- „ . ------
mę, traukiasi nuo to ir atsisako griebtis prie Kiti manė kelią rasią $0 grynos išminties pa 
didelio darbo, stovinčio prieš juos ir reikalau- gelba ir tokiems žmonėms’mes esame kairi 
jančio nuveikimo, norint gyventi. Jie gryžta filbzofiją bei fiziką, kurios žmonijai neleidę 
atgal į negimusių “eiles; mes matome juos pa- visiškai nugrimzti jausmijon. Bet žmogų 
dedant savo daugeriopą ' instrumentą, kūną, stengianties gyventi vien mintimi, išeina tas. 
ir nuvystant miege. Tas pats yra su didžiąja kad jis laikosi tik įvaizdų ir stengiasi juos 
žmonijos minia, kuri triumfuoja, pergali ir gė- įduoti kitiems kaipo; sotų maistą. Mes daug 
rįsi medžiagos sviete. Tos minios vienatos, kalti esame metafizikininkams ir transcen- 
kurie atrodo tokiais galingais ir įsitikėju- dentalininkams, bet tas, kuris juos seka iki 
siais į save sau žinomoj srityj, yrą kūdikiais pačiam galui, užmiršdamas, jog smegenys yra 
akyvaizdoje bemedžiagės visatos. Ir mes ma- dk vienu tinkamu organu, išvysta save esant 
tome juos visus, kas dien^ ir valandą, atsisa- to)e vietoje, kur nuobodus argumento ratas 
kančius jbn eiti, pasiduodančius atgal į eiles Sukasi be perstojimo ant savo ašies nei niekur 
fiziškojo gyvenimo gyvuolių, prikibusių prie 
sąmonės, kurią jie atjautė ir suprato. Pro
tiškas atmetimas grynai dvasiškos pažinties 
yra gerbusiu šito rambumo parodymu, ku- 
riuomijjnsikalsta visoki galvotojai.

pradinė pastanga yra rambi, tai yra

neidamas, nei nieko nenešdamas.
Dora (ar bent kas kiekvienam atrodo dora, 

jo nuosava būdo ir grynybės matuoklė) yra 
laikoma tų, kurie užlaiko ją, kaipo kelias į 
dangų. Gal ji yra Juomi smalstunams ir do-

L(Toliaus bus).

| Ruhleben užsienių peržiurėji- 
no stacijoj netoli Berlyno dakta- 
ai rado vieną maskolišką darbinin- 
:ą cholera sergantį. Todėl visi 
naskoliškiejie išeiviai tapt sulai
kyti.

|| Prancūzijoj, kadangi labai 
mažai gema vaikų, rando parla
mentui paduotas sumanymas: pa
ilginti kareiviavimą nevedėliams tu
rintiems su virš 25 metus; urėd- 
ninkams norintiems apsivesti pa
didinti algas, paskirti pensijas tė
vams turintiems daugiau kaip tris 
vaikus; atšaukti tiesas verčiančias 
tėvus dalyt tarp visų vaikų savo 
turtus lygiai.

• ė
|j Anglijos pakrantėse, netoli 

Falmouth, laike kariškų laivų ma
nevrų, torpedinis laivas “Patrol” 
užbėgo ant žvejų laivo ir jį pu
siau perpiovė. Prie to keturi žve
jai prigėrė jo tik vieną išgelbėjo.

Į| Ispanijos pakrantėse, priešais 
Lands End paskendo ispaniškas 
^arlai vys “Fcbrero’5? Prigėrė prie 
o 23 įgulos žmonės, išsigelbėjo tik 
•idnas jūreivis.

Į Maskolijoj, mieste Slaviano- 
serbske plėšikas metė bombą j sta- 
čiatikišką klioštorių ir užmušė vie
ną šventiką, sužeidė klioštoriaus 
perdėtinj. Plėšikai paėmė kliošto
riaus pinigus ir brangenybes ir 
prasišalino.

i|Į Grekijos udate-Piraeus pulkas 
žmonių užpuolė' Rtrtnunijos pačto 
garlaivį. Rumuhija'Vižtai nuo Gre- 
cijos pareikalaVb r perprašymo, at- 
yginimo nuostolių” ^r prašalinimo 
įuo vietos policijos perdėtinio.

t || Ant upės Elbcft, Prūsuose, ne
toli Kiel, atsibuvo valčių lenkty
nės, kuriose dalyvavo ir pastai Vo
kietijos ciecoriųs su savo Ameri
koj padirbtu laiveliu “Meteor”, 
Pirmiausiai į paskirtą vietą atėjo 
Amerikos laivelis ”Westward”, ant
ras buvo ciecoriaus laivelis “Me- 
teor“, trečias buvo vokiškas laive
lis Hamburg*. ,

Iš Chicagos Lietu- 
; vlų Gyvenimo.

Klaidos fataisymas. Pereitame 
“Lietuvos” numer. įsiskverbė ne
teisinga žinia apie Lietuvių Jauni
kaičių Dainos Mylėtojų pikniką. 
Buvo parašyta, jog tos draugijos 
piknike buvo dainos, čia pranešu, 
jog ta draugija ne tik “gerų ir 
blogų” dainų ten nedainavo, bet 
visai nedainavo.

^Liet.** Report.

AT YDAI CHICAGOS LIETU
VIŲ.

Šiais metais, liepos 17 d., sueina 
lygiai 500 metų, kada lietuviai mū
šyje prie Gruenwaldo sumušė kry
žeivius (vokiečius).

Paminėjimui šito taip svarbaus 
istoriško fakto, vietinės Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos kuopos paren
gia visą eilę vakarų su prakal
bomis, dainomis, muzika ir deklia- 
macijomis. . .

Žymiausiu tų vakarų kalbėtojų 
bus p. J. Gabrys, neseniai pribu
vęs iš Paryžiaus, kaipo atstovas 
į 3 T. M. D. seimą nuo T. M. D. 
kuopų Europoje. Ponas Gabrys 
kalbės temoje “Istoriška svarba 
mušto prie Gruenwaldo” ir išro- 
dys, kokią naudą lietuviai atneši 
pasauliui sunaikindami kryžeiviu

Laike prakalbos bus ro
domi stereoptiški paveikslai vietų 
kur atsibuvo minėtasis mušis ir tū
lų asmenų, kurie atsižymėjo tame 
mūšyje.

Subatos vakare, liepos 2 d., 191c 
m., toks paminėjimas to istoriško 
fakto atsibus ant Bridgeporto, 
Mark White Sųuare svetainėje, 
prie Halsted st. tarp 30 ir 29 gat
vių. Pradžia lygiai 7% vakare. 
Įžanga dykai kiekvienam.

Nedėlios vakare, liepos 3 d., tas 
pats atsibus ant Town of Lake 
St. Davis Sųuare svetainėje, prie 
Paulina ir 45 gatvių. Čia taipgi 
įžanga dykai; pradžia 7)4 vakare.

Panedėlio vakare, liepos 4 d., 
prakalbos atsibus So. Chicagoj, 
Pr. Aršauckio svetainėje No. 8756 
Hauston avė.; pradžia 7)4 vakare.

Sekančiame Lietuvos numeryj 
patilps pranešimas, kada ir kur 
bus dar panašus vakarai.

prminsintie tą, jog lietuviams tapo 
’' ‘ j v^eta įžymesnę, negu ki-

-J 
litį padėjimo. Taigi mato- 
• lietuviai nėra, kaip sako- 

Žįtsilikę nuo kitų tautų. ;

paskirtai i“ L _
toms tautoįms, sulyg augštumo jų 
kultūros 
me, jog
ma toli . -w-
Reikia i ■ tiri, priminti, jog šioje pa- ■ • I - ''L
rodoje i<ladyyaus j tik du chorai 
(kiek žlnormj, vienas bus vokie
čių, o aitras lietuviu, todėl lietu? 
viams duota ir pthnystė.

Lietuvių tautos paroda eis se
kančiai: 1) Raitelis su parašu, per
statančių lietuvius; 2) 4 oficierąi, 
lietuviai^; 3) 2 oficerai; 4)* apie, 
porą šimtų lietuviškų ir angliškų 
vėluvų ir du oficierąi iš šonų;'5)
jos Didis Liet. Kun. Vytautas; 6) 
3 raiti karžygiai7) parodinis ve
žimas 50 pėdų ilgio, šešiatu arklių 
pakinkytas, 
dės Didii. 
prie 
karai 
parašas 
ta”; iš
kočius, pęrstatančius lietuvių dra
bužius senovėje; 8J 2 oficierąi ar
ba karžygiai; 9) 3 karžygiai; 10)

’ > j vežimas, apie 40 pėdų

kuriame ant sosto sė- 
Liet. Kun. Mindaugis,

■ Įeiti kunigaikščiai ir 2 
ant vežimo šonų bus 

Senaušia Europoje Tau- 
ų vežimo eis po 4 mes-.

parodinis
ilgio, pakinkytas ketvertu ąrklių 
kuriame bus lietuvįškas “Birutės’ 
choras, p.
2 oficierąi; 12) kapelija; 13) 1* 
oficierąi 
tavoms;
viai raiti;i 16) oficieras, 2 raitelių
Vėluvos ir 4 divizijos pėkštininkų.

Po lietuviu efc kitos, {varios 
tautos.

Parodos
550 dol. ir

Petrausko vedamas; it}

14) 2 karžygiai su vė-, 
*5 J jeneroias ir karei*

iL 4* 
vežimai lietuviams lėšuos. 
50 dol. kapeli ja. Taigi

|| Meksike, netoli Zapolitic, nu
sikabino nuo trūkio keturi gabe
nanti kareivius gelžkelio traukink) 
| vagonai ir su neišpasakytu greitu-

.11 d. birželio dienoje, tūla 
14 metų lietuvaitė, Vlad. Vabalic- 
kiutė, pabėgo nuo 'savo tėvų su 
savo tikru dėde Stanislovu Laurai
čių, apie 24 metų amžiaus, ženotu, 
palikusiu savo pačią Lietuvoje. 
Minėtasis dėdė gyveno pal Laurai*

KETVIRTOS LIEPOS AP- 
VAIKŠČIOJIMAS. *

Ketvirta liepos diena yra šventė 
atminimui įgijimo Su v. Valstijų 
liuosybės. Ligšiol tą dieną visur 
ir Chicagoje buvo “apvaikščioja
ma“ beprotiškais šaudymais ir de
ginimais įvairių explioduojančių 
medegų, o tas kasinėtas atnešdavo

27 d. birželio, Šv. Jurgio- baž
nytinėje svetainėje buvo susirinki
mas Chicagos lietuviškų draugijų 
atstovų, išrinkimui ypatų, turinčių 
parodoje dalyvauti. Atstovai susi
rinko nuo 
Apveizdos
Lietuvos, Sv. Jurgio, Aušros Var
tų, Apv. Dievo No. I, Palaimintos 
Lietuvos, Sv. Pranciškaus, Sal
džiausios Širdies, Teisybės ’Myfl- 
tojų, Liet 
no iš P<

33 sekančių draugijų: 
Dievo, >šv. Jono, Sūnų

Ūkininkų, §v. Auta- 
Dovydo Karaliau^



i U n i“

j £v: Martyno, B. L. K. Algirdo 
I Gvard., Sv. Petro ir Privyto, Va- 
I . lančausko Vysk., Sv. Stepono, 

Leib Gvard. D. L. K. Vytauto, 
Leib Gv. D. L. K. Vytauto, nuo 
Town of Lake, Teisybės, Liet Sū
nų Vakaruose, Sv. Mateušo, Sv. 
Jono Evangelisto, Apšvietos Bro
lių, Sv. Juozapo, nuo Town of 
Lake, Šv. Stanislovo, šv. Vincento, 
Sv. Kryžiaus, Sv. Juozapo, Kunig. 
Daumanto, Lietuvos Sūnų, nuo 
Grantworks, * Lietuvos Mylėtojų. 
Kuo draugijų atstovai, nepribtfvo 
iš. So. Chicagos, Kensingtono ir 
West. PuUmano., -.
._ 'Parodipinkais išrinkta sekančios 
ypatos: Mindaugui — 'Mažeika; 
Vytautu šemeža; Kunigaikš
čiais:. J.-Karevičia, J: Petkus, BĮ. 
Medukas, P. Juozapaiti?; Karžy
giais: J. Jeringis, J. Jomantas, 
S. Pankonis, Pr. Miklumas-; ofi- 
ęierais: J. Bijanskas, Martiniais.

' J. Jevaldas, M. Juška, A. Astraus
kas, Valiulis, A. Lekničkis; Meš- 
kočiais: A. Veitis, J. Bans, M. 
Gankus, J. Sliauteris, Orentas, B. 
Liubinas. Senovės drabužiais ap-- 
sirėdę: L. Lekavičia, P. Sukevičia, 
Kilevičia. Karalaitės tuo tarpu dar 
nežinomos.

Jeigu iš išrinktų kas ko nesu
prastų, meldžiame kreiptis pas St. 
Pocevičių, .3302 So. Morgan st.

Visos Chicagos lietuviškos drau
gijos kviečiamos parodon pristatyti 
savo vėluvas, nes juo daugiaus jų 
bus, juo pasirodys didesnė Chica 
gos lietuvių galybė, juo lietuviai 
labiaus ir genaus pasirodys prieš 
svetimtaučius.
. Visi Chicagos lietuviai ir ypač 

lietuviškos draugijos neapleiskite 
kaip nors neprisidėję prie surengi
mo šios parodos, nes ji yra gana 
svarbi parodymui lietuvių gyve- 
vimo. šią parodą atlankys daug 
žymiausių vakariečių. •

Visos Chicagos draugijos priva
lo neatbūtinai prisidėti apmokėji
mui pasidarančių šiame dalyke iš- 
kasčių, nes antraip pasirodytų ne- 
prijaučiančiomis musų tauto? gy
vavimui.

, Paroda prasidės 9 vai. ryjte ir 
nfšršuos Michigan avė. į vidur- 
nuėstj. Parodininkai turi susirink
ti.-apie 7 vai. ryte, apie 26 gatv. 
prie Michigan avė.,

APGARSINIMAI.
I '____ _______ *

Perskaityk apgarsinimą Bridgeport 
Clothlng Co. naujo Kataliogo ant 7 
puslapio.

PAGĘE2TINA. .
* Londono Dr. F. Tamer pa

brėžia gerai esą vartoti apsaugoja- 
mus vaistais. Jie netik nekenkia 
sveikatai, bet pataiso maistą. Mes 
norime atkreipti musų skaitytojų 
akį, ypač dabar karštymetėj, į tai, 
kad jie būtinai pirktus grynus 
produktus — tokiu budu bus iš
vengta vidurių nesveiktatos. Kai 
tik jus nors truputį pasijausit ne
gerai, jus vartokit Trinerio Ame
rican Efixir iš kartaus vyno. Ši
tas vaistas ištrauks nošvarybes ir 
atves virinimo organus j sveiką 
veiklumą. Jis yra labai sarbus prie 
vidurių sugedimo, nerviškumo, pil
vo diegulių, žarnų užsikimšimo ir 
nusilpnėjimo. Parduodama vaistų 

. krautuvėse. Jos. Triner{ 1333— 
1339 So. Ashland avė., Chicago, 
BĮ.

vakare, 
vakare 
vakare.

Draugysčių reikalai, 
' Lietuvių Ratelio Skaitykla 

3149 So. HaHted SL 
Būva atdara: 

Utarniukais nuc 7 iki 9 vai. 
Ketvergaie nuo 7 iki 9 vai. 
Su batonais nuo 7 iki 10 vai.
Nedėliosią nuo 3 iki 6 po pietų. 

Skaityklai Vžveisda.

NAUJU LIETUVIŠKŲ DRAUGIJŲ 
ATYDAI. v

Kiekviena naujai susitvėrusi Drau
gija turi daug darbo su sutalsymu 
įstatų. Draugijų komitetai yra kvie- 
*irtni. kad atsišauktų | “Lietuvos" 
Rėdystę, o mes pareikalaujantiems 
pasiųsime Konstitucijų “sampelius”, 
palengvinimui sutvarkymo Įstatų. Ra
šydami priminkite ar Dr-stė Tautiška, 
ar Katalikiška ir kada uždėta. Ra
šydami priminkite kokių sampelių no
rite: Konstitucijų, Mokesčių knyge
lių, Tikietų, Plakatų ir tt, ir pažen 
klinkit kiek katro darbo turi būt 
padaryta: 100, 200, 300 ar 500 ir tt 
Mes prisiųzdami samtelius paduo 
Sime kainas, kiek kas kaštuoja. Pri 
siųsdami mums darbų turite ir sam 
polius atgal 
suvis nieko 
resuokit A. 
Halsted St.

1O-tas Puikiausias Pikninkas!
Parengtas Dr-stės šv. Franciškaur 

Serefično, Nedėlioję, 3 Liepos (July) 
1910 m., Bergmanu's Grove, River 
aide. Ui. Plkninkas prasidės 9 vo 
landa išryto. ‘ Tfkictas 25c. pore;

mums prisiųsti,! Už tai 
neskaitysime jums. Ad- 
Olszewski. 3252 SoutL

Chicago, IU.

lankyti ant musų pulkaus plknlnko. 
kaip senus taip ir jaunus, nes kožnaa 
bus priimtas ir užganėdintas visokio
mis zobovomis. Podraug bus garsi 
muzika, kokios nė vienas nėra girdė
jęs, teipgi ir šokiai traukais iki vė
lam vakarui, kur kožnas galės link
smai pasišokti. Su guodone,
Komitetas Dr-stės t*. Franc. Seref.

Dld«lf, PFikV ir iškilmingą Pikniką
Rengia Dr-ztė Lietuvos Didi. Kun. 

Gedimino eu išlalmėjimu auksinio 
laikrodėlio. . Piknikas - atsibus nedė- 
lioj, 3 liepos (July), 1910, Leafy Grove 
darže,. Summit ^9 vai.
r*tęr
Š..
BYT1!

-GAU

SO dol. to

Springs linkui, ir atrasta nu* 
taip

G rovė”. Summit, 111.
vadinamame, darže 

kur po

šiaurvakarųRų datj-j mieste'gyvavo 
lietuviškas pajpkšleUa,. vardu VLakfc- 
tingala".. Užėjus . kašrčtams deltai 
stokos tyro ‘etų, Tlfcoei privertas plet- 
vakarlntar lafetas, * o<" lakštingala, pasi
naudodama šia proga, sumanė pa
bandyti savo sparnelius. Išskrido ant 
oro .ir * ‘ 
Willow 
tfepual, 
“Leafy
šaliai lapuotus medžius šokinėja ir 
rainuoja įvairiausiais ■ balsais. Dėl 
gaudymo to paukštelio Dr-stė Lietu
vos Dldš. Kun. Gedimino parengė di
delį puikų ir iškilmingą Piknlaką su 
išlaimėjimu auksinio laikrodėlio.

Komitetas pasirūpino atrasti di
džiausią ir puikiausią daržą. įtaisė 
daugybę žaislių, kokių dar niekas ne
buvo matęs, užsakė degtinės, alaus 
cigarų, užkandžių. “Birutės” choro 
muzikantai grieš įvairiausius lietuvi
škus šokius.

Pasarga gaudytojams Lakštingalos: 
lakštingala turi lietuvišką ženklą su 
šiomis raidėmis: Dr-stė L. D. K. G. 
ir lietuviškai gieda šia ūkininko dai
nelę: - I

Are. akėja ir grudus beria. Sun
kius darbus dirbdama, vandenį geria; 
Kiek tai maitina dlkaduonių svieto, 
o patsai grauždamas duonos plutelę 
kietą ir tt. ir tt.

Davažiuotl galima: Nuo North-west 
Side. Town of Lake ir Weat Slde 
Ashland Avė. 69 Clyborn karais iki 
Archer Avė.; nuo 18tos ir l nion Hal
sted str. karais iki Archer Avė.; nuo 
Bridgeporto 35tos karais iki Archer 
Avė. paskui Archer Limitą karais iki 
galui, paskui Joliet karais iki daržui.

Kviečia visus be skirtumo Dr-stės 
L. D. K. G. Su pagarba

Komitetai.

Didelis Metinis Piknikas 
. Parengtas Parapijos Apvaizdos Die
vo, atsibus Panedėlyj, 4 d. Liepos(Ju- 
ly), 1910, Leafy Grove. WUlow Springs. 
III. Piknikas prasidės 9 vai. ryte. 
Įžanga 25c. porai. Imkit Archer avė. 
Limitą 1 . ‘* * _ * ‘ 1 ' 
Joliet Electrick Ry. iki darluL 10c. 
teras.

karą iki galui, paskui Chicago

PRANEŠIMAS.
1 švento Jono Krikštytojo draugystė 

nedėiioj 12 biri, laikė savo pucmctinį 
susirinkimų, kuriame • Išrinko naujų 
vyriausybę ateinantiems metams: nuo 
1910 iki 1911 m. liepos m. Plrmsė- 
dis išrinktas: Franciškus Razgullue, 
pagelbininkas — Stan. Staneviče, 
protok. raštin ■— J. Sereika, flnans. 
raštin. š J. Leščauskae, kasteriu* — 
Jonas žilvitis. Priegtam yra nutarta 
nužemint mokesti ant metų laiko: 
pusę prekės nuo lt, 15 taipgi 40 me
tų amžiaus. Dėlto-gi, kas norit pri- 
gulėt | švento Jono Krikšt. Draugy
stę, dabar lengvai galit įstot

| VISAS DRAUGYSTES.
Kiekvienam yra žinoma kad šįmet 

15 Liepos (July) sueina 500 metų nuo 
laiko, kadų lietuviai galutinai sumušė 
gaujas nedorų'Kryžiokų. Tai gi męs 
kaipo lietuviai norime paminėti Jubl- 
lejinf Metų 15 ir 16 liepos mėn d.

5 Birželio (June) tūlų draugysčių 
ir kliubų delegatai laikėm susirinkimų 
Lietuvių Muzikališkoj Halėj ant Alle- 
gheny Avė. prie Richmond str. 17 ypa
tų, kur po Išrinkimo vyriausybės de
legatai padarė nutarimus.

1) K v lest prie abelno jubilejaus pa
minėjimo visas draugystės Ir kliubus 
klek Phlladelphijoje tik yra.

2) Apvaikščiojimą po gatves daryti 
ar ne, atidėta ’lki kitam delegatų su
sirinkimui kursai1-bus 19 Birželio (Ju- 
ne) su didesniu skaitliuml delegatų 
4 vai. vak. toje pat salėj.

3) Prašyti pas visas draugystės ir 
kliubus. kad dėl prirengimo to abel
no apvalkščiojimo teiktųsi išsiųst pa
gal išgalę | susirinkimų savo delega
tus 19 d. Birželio (Juae) 4 vai. po piet 
Lietuviškon Muzikališkon Salen ant 
Ailegheny Avė. Richmond.

Taigi prašome visas draugystės, 
mus maldavimų nepaniekinant, pagal 
savo išgalę mums pritart Išsiunčiant 
| susirinkimų Jūsų delegatus, kur dau- 
gesniam skaitliui delegatų ėsant, bos 
lengvesnis priivngimas programoj ir 
viso jubllejinio apvaikščiojimo atmin
čiai mūšio ties Grunvaldu. Su pagarba

Delegatebuvusių susirinkime ff Bir
želio pasirašo kamltetas:
8Uneli« prez. Vitkauskas vlce-prez. 
T. Astramskas Ir F. Oellak sekretoriai.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo švogerio Juozapo 

Gudelio, Povyio Glliausko ir Juozapo 
Petronies. Jie paeina iš Kauno gub., 
Ukmergės pav, Debeikių parapijos. 
Aš išvažiuoju į senų k rajų Ir norin 

_apie Juos žinoti, taigi malonės jie 
paijr~n 
adresu:

Chas. Mishkinis,
Conconully, Wash.

kitas duoti žinią, šiuo

Pajieškau savo draugų Pranciškaus 
Sutkr.ua ir Petro Sutkaus; abudu 
roliai. Paeina Iš švientušinos gm, 

Bertuliu kaimo. Jie patįs ar kas 
ritas te^ųl duoda žinių tokiu adresu: 

Fra n k Urbattta.
’amp 7, i- Wis

Pajieškau savo- pačios - Karolinos 
.nneėkienės. Nuo manęs pabėgo 12 

birželio su Malku Bugeto. Mane 
•alil-j su dviem vaiUts: * Menas 2 
•etų. antras 3 metų. < Penki metai 

t.” ouvom zeuoti, nųp naujų metų

ral ėjo. Vyras, kurs su ja išbėgo, 
yra 6 pėdų ir. pusės augščio, dešinė 
pusė veido rauplėta, šneka storu bal
su, moka lenkiškai, lietuviškai Ir 
biskį angliškai. Jis yra dratininkas 
ir bus dabar greičiausia tokiam mie
ste,' kur yra dratų dirbtuvės. Mano 
pati lenkė, aie moka ir lietuviškai 
Jaigut už 2 mėnesių sugryž, tad aš 
jai viską doveuoeiu. Kas man duos 
apie anus žinią, gaut 10 dolarų atly
ginimo. Mano adresas t.

Jonas Armoška, ' " J - 
302 Otties Avė., Rockdale Joliet, 111

Pajieškau Zofijos Ginšauskaitės, 
pribuvusio* { Ameriką gegužės mėne
syj*. Paeta* 'iš Kauno' gub.. Telšių 
pavtoto ir Telšių parapijos, Jutaodės 
sodos. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu.. kad ji stati, ar ha* hitas man 
praneštų takiuo adresu:

Mr. . P. GInšse*skta, 
Box 14. Cliford, III., Wiiiamson County

Pajieškau savo tikro įbrolio Simeo
no Martišiaus. Paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Šimkaičių vai. 
'.1F metų kaip Amerikoj. Pirmiau gy
veno apie Chicagą, o dabar nežinau 
kur.' Jis pats ar -kas kitas malonės 
duoti žinią šituo adresu:

Mr. Juozapas Martišius, 
Box 81, Fairfield, Cęnn.

Pajieškau savo brolio Antano Nor- 
kevičiaus; paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav., Laukuvos parap., Van- 
kių sodos. Amerikoje gyvena apie 
devynius metus mieste Chicago, o 
dabar nežinia kur. Maloningai pra
šau duoti žinią, adresuojant: 

Juozapas Norkevicki,
Box 164, Ogleaby, III.

Pajieškau brolio dukters Emilijos 
Jatulyčios, arba Sabaltės, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Li n kavos parap., Gai
žiūnų kaimo. Neseniai atvažiavo iš 
Lietuvos ir girdėjau, kad apsistojo 
Pittsburge. Jaigu kas apie ją žinotų, 
malonės pranešti šiuo adresu: 

Kaz. Sabas,
11528 Prerie Avė., Kensington, IU.

Ant Pardavimo,
Pardavimui puiki Grosernė ir Bu

černė lietuvių apgyventoje vietoje; 
biznia gerai eina; galima padaryti 
geras gyvenimas. Pardavimo prie
žastis — turiu saliuną, tai 3 bizniai 
persunku vienam varyti. Jurgis Mar- 
clnkevlčia, 1823 W. 45 et, Chicago.

Pardavimui i dideli plytiniai 
mai ant dviejų lubų augščlo, 
tvartu, 
mynal. 
bar.
46 St,

Geri lietuviai ir lenkai
Pigiai, jeigu persiduos 

Kreipkitės antrašu: 1800 
2-nd floor. Randa 3100.

su 
kak 
da- 
W.

Pardavimui propertf su mašinoms 
dirbimui popeo, Gtager Alio ir Selte
rio. Gary, Ind. Pigiai. Skyrium, ar 
viską sykiu. Su išdirblmu papeo ga
lima gerą pelną turėt, nes ten tokio

N. Chicago, III.

Pardavimui Bučerne ir Grosernė. 
taipgi arklys ir vežimas. Biznis Iš
dirbtas, vieta gera, lietuvių apgyven
ta. Pardavimo priežastis — važiuoju 
i Krajų. Atsišaukit šiuo adresu: 
4845 W. 14th Str., Grant Works, I1L

ANT PARDAVIMO Bučernė ir Oro- 
sernė su arkliu ir vežimais, o jeigu 
kas norėtų ir su namais. Norint gali
ma kad ir vien biznis pirktlee. Vieta 
gera lietuviui, nes randasi lietuvių ir 
lenką apygardoje. Pardavimo priežas
tie liga.. AtsiJaukit pas:

J- Behrendt, 
12252 Union Avė. West Pul i man. III.

Parsiduoda puikus sallunaa lietu
vių apgyventam krašte. Geras biz
nis lietuviui ar lenkui. Gali daryti 
puikų gyvenimą. Parduodu, nes tu
riu kitą amatą. Kas norėtumėt pirk
ti atsišaukkit šiuo adresu: J. J. Kve- 
der, 622 Market st, Waukegan, Ui.

Parsiduoda labai pigiai Grosernė 
Ir Bučernė geroj vietoj, lietuvių ir 
lenkų apgyventoj; visame bloke tėra 
vienas mano štoraa, kito jokio nėra, 
taigi galėsi ir tamsta biznį varyti. 
Parsid: oda iš tos priežasties, kad va
liuoju | Lietuvą 15 Augusta Ateikit 
ir pasižiūrėkit, 
Jonikaitls 4330 80. Wood'st., Chicago.

adresas šitoks: Jonas

Pardavimui, geri 3—6 
medinis namas, lietuvių 
vietoj,, geras padėjimas 
Boarding. Houze'o. 2466

apgyventoj 
užlaikymui 

Blue įsi and 
Avė. Smulkesnes žinias gausit pas 

George A. P a pa ūsas,
2342 So. Levitt SL, Chicago, IH. 

Męs turime surašą visokių nuosa 
vybių ir maloniai jums jas parody
sime.

Pardavimui Bučemd 1r Grosernė, 
pigiai, po nr. 1456 8. Canal st; atėję 
persitikrinkite apie gerumą. Parduo
du dėlto, kad turiu aaliuną ir naga- 
liu dviejų biznių apžiūrėti

Parsiduoda Barber Shop; du krės
lai; gera vieta lietuviui; arendos 10 
dolarų, 3 ruimai gyvenimui. 720 — 
120 str., W. Pullman, III.

U* 3650 NUSIPIRKSI 31200 VERTĖS. 
‘ Grocery ir Market lietuvių ir lenkų 
apgyvento) vietoj. Geriausias padė
jimas Chicagoj. Atsisakantis savinin
kas nemoka lietuvių kalbos.
pigi; atsiliepk greitai. 3440 Morgan 
St, netoli 35 gatvės, Chicago, 111.

Arenda

Reikalavimai
Reikalauju siuvėjo prie moteriškų 

rūbų siuvimo. Taip-gi reikalingas 
jaunas vaikinas 15 — 16 metų am
žiaus. M. Z. Palionis, 1639 W. 18th 
Place, Chicago, III.

Reikalauju atsakančio darbininko 
prie bučernės; turi mokėt atsakančiai 
Urbti ir susikalbėt lenkiškai Ir ang
liškai. Tegul atsišaukia adresu: 12022 
Halsted str., West Pul!., DL A. Vai
nauskas. i

Reikalinga 600 darbininku J Michi- 
gano Ir Wisconsino miškus, algos 
326.00 iki 330.00 | mėnesi,' kambario 

mitas; kelionei iš Chicagoe bus

ėduota pinigų __ __
ninku | vakarines valstijas | gek 
’.inkelio darbus, mokestis nuo 31.71 
iki 32.00 dieną, kalias Iš Chicagct 
dykai. — 400 ' ' 
J visbkiua dai_____
kėje. Ateik ar pai 
centų markę.

1. — 600 darbi

DO Maukų darbininkų 4. 
rb® Chicagoj ir apielin 

h įdėdamas 2

/ Lietu ims s agentes, 
746 South Canal St, Chicago, III.

Reikalauju 2^mė^lnų Amerikoje 

augusių, turisčių garus balsus dai- 
n ot in trio arba kvartetą — už mo- 
keztį. Taipgi reikia 1 mej-ginos, mo
kančios grait ant pljano ar ant kito 
kokio instrumentą Visoms bus ge- 
,rat užmokama. ' Atsišaukite laišfcu 
(T: C J 3252 S. Halsted tft, Chicago, 
Illinois.

Reikalinga 1000 derbi ataką { Naw 
Yorko valstiją prie žemės kasimo; 
mokesties nuo >1.50 iki >3 už 8 va
landas darbo. Darbas * nuolatinis 
ant 10 metų. Kelionė nuo New Tar- 
ko kaštuoja tik 50ę.

John C. Podgers Co., 
Kensico Dam., Valthalla, N. T.

Reikalinga 1000 vyrų J vakarines 
ir šiaurines valstijas ant gelžkelių, 
prie kontratorių ir kompaninių dar
bų, o taipgi ) Michiganą ant farmų, 
pagalios { miestą { visokius darbus; 
mokestis geriausia; kelias iš Chi
cagos dykai. AtalŠankite tuojaus sa
vo prigimtoj kalboj įdėdami markę 
atsakymui.

Asping ir 8weet, 
Lietuviški agentai,

503 W. Madtaon St, Chicago,

visiems savo tautiečiams, 
visokius marikeliniva in- 
pertikrinti, pagerinti ir 

pataisyti; taisau skrlpkaa. 
šiaip visokias pučiamas

Pranešu 
jog priimu 
ttrumentui 
atsakančiai 
klernotus,___ __
triubaa, koncertine* armonikas, II- 
taurua, gramofonus — žodžiu sakant 
visokius instrumentu* Esu dirbęs 
daugiau kaip 10 metų tikroj fabriko] 
ir labai gerai suprantu darbą, tikrai 
ir gerai pataisau. Kreipkitės pas ma
ne ir busit užganė^nji. Darau greit 
ir pigiai.

Mr. Stasiulanls, 
3159 So. Halsted Bt. Chicago, IU 

ant pirmų lubų.

šiuoml pranešu giminaičiams ir 
pažystamiems, kad mano vyras a. a. 
Mykolas Sakav uua mirė 17 d. bir
želio, miręs painiotas 20 d. blrž. d. 
ant lietuviškųjų"šv. Jurgio kapinių. 
Paėjo iš Kauno gub., Panevėžio pav.. 
Pagirių parapijos. Paliko moterį 
dideliam nuliui!Įjuv. j . ,

Emilija SakavičieDė. 
84» Union Av*,. C------ --Chicago, Ui-

PABĖGO » CHICAGOB.
Jaunas vaikinas, 21 metų amžiaus 

Fiavljonaa Radavlče, 12 birželio dieną 
pabėgo iš Chicago*. Jis yra augAto 
ūgio, raudono veide, plaukai tamsiai 
gelsvi, lietuviškai kaRyą nivlaai gerai, 
geriau lenkiškai. D» mėneaiai kaip 
iš Krajaus. Paeina iš Šiaulių pav., 
Pakapė* per.. Miaalčių apygardos.

Prašau "Ltotuvea” skaitytojus, 
Ulm pastebėtumėt, bukit malonus 
man pranešti- Busta dėkingas.

V. Briedis.
8123 Emerald avė., Chicago, 111.

TĖVYNĖS mylėtojų DR-STE* 
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI! 

Pirmininkas: Jonas V. Liutkauskas, 
130 Grand at, Brooklyn, N. Y. 

Vlce-Primninkaš: Pr. Butkus,
3252 8a Halsted sL, Chicago, IIL 

Raktininkas: Jonas Degta,
3252 80. Halsted st, Chicago, III. 

Išdlninkas: A. J. Povilaika,
804 Bank st., Waterbury, Conn. 

Knygius: J. Simanavičius,
331 Bernas st, Plymouth, Pa. 

Literatiškasis KemRetas: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynaa, 318 W. Broadvray, 
80. Boston, Mass. J. Laukis, 501 
Brick st, Valparatao, Ind.

EKSKURSIJA | MIČIGANO ŽEMĘ.
Bandyk a. atgyventi geriausioj vie

toj Mičigane — garsios vaisių juostos 
centro — Mason — Manistee — eže
ro šalyse, kame Swigart Tract — vie
ta parinktų dobilų, vaisių ir tarminių 
žemių puikiai pasitarnauja. Kaiąos 
nuo 310.00 iki 325.00 už akrą. Tai 
yra greit auganti vieta; du miestai; 
biznio ir gyvenimą' lotai; lotai ties

Burtininkų Kazyros (Kurto*)

Visi žinote, kad burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Teltera) spė
ja žmogui laimę ar ateltĮ au pagalbą 
Kazyrų (Kortų). Ar toki burtinin
ką apėjimai iš nukeltų Kažyrų turi 
kokią vertę, mes apie tai nekalbė
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, kurie pas tokius 
burtininkus lankosi {spėjimui savo 
ateities ar laimės ir moka jiems už 
tai po kelis Ir po keliolika dolierių. 
Garsiausia ant svieto burtininkė bu- 
buvo tai pone LENORMAND Pary
žiuje, Prancūzijoje, kuri su pagelbs sa
ro Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. Pas 
ją vaikščioja kelti Kazyraa viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai 
ir kiekvienam jį ateit} įspėdavo.

Po myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazyros pateko į svietą Ir 
šiądien jomi naudojasi garsiausi svie
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas 
turi, - gali su joms įspėti ateitį telp 
gerai kaip ir burtininkai, šios Ka
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
koje ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 
vartoti ir kaip ateitį {spėti yra dabar 
gaunamos musų štore. Kaina jų 75c.

■ šios Kazyros yra geriausia bovykla 
liuoaame laike ir su jom, ne tik saro, 
bet ir visus kitus 
vys! šeimyniškuose 
susirinkimuose.

Siųsdami pinigus 
suokite:

The Bridgeport Clothing Co.
3246 Se. Hahtad 91 CHICAGO. ILL

geriausiai nubo- 
ir draugiškuose

ant kazyrų adre-

AR TURI DALĮ LIETUVOJ?
Akreiptame atydą visų, kurie turi 

dalis nepadalintos tėvyškės Lietuvoje, 
Jog. jeigu per 10 metų po tėvų mir
čiai tos dalies visai nepasiima, tai nu
žudo prie jos savo teises. Todėl, 
kiekvienas, norintis neprapuldyti sa
vo teises prie tėvų palikto turto, tu
ri pasirūpinti gauti pripažinimą savo 
dalies pirm suėjimo dešimties metų.

Gyvenant Amerikoj šituos reikalus 
galima atlikti Lietuvoje per savo iš-

trlp vadinamą "dovierennozt**, notaro 
palludintą, o konbulio užtvirtintą.

Visus notarlališkua raštus geriau
siai atlieka lletuvya notaras.

JOS. J. HERTMANOWICZ
Turintis ofisą musų bankoj.

, A. 0L8ZEW8KI
3252 80. Halsted 8L, Chicago,

Kas Kam Patinka?

111.

Jeigu narite pirkti namą ar totf, 
ateikite pas mus.

ANT PARDAVIMO BIZNIUI NAMAI.
38) 3214 80. Halsted st 2 lubų mū

ras 25x135 pėdų 7 kambarių gyveni
mas, štoras su basementu ir užpakalyj 
2 lubų dirbtuvę. Nauji namai. Kai
na ................................................96JX».00

Dal| Iškalno, likusius Išmokioetiml.
216) 3 lubų mūras, Štoras ir 5 gy

venimai, ant W*Hace at .... >90004)0 
36) 3 lubų mūras, štorifs h* 6 gyve

nimai, ant Halsted st .. w.. >80004)0
188) 3 lubų mūras, 2 Storai ir 8 gy

venimai, Lotas 50x125, ant Halsted 
str.............................................  922JXXM»

131) 2 lubų mūras, Storas ir 3 gy
venimui, ant 31st arti Wallace Kai
na .................................................>7000,00

Storaslubų murai, 
ant Wallace 
lubų mūras, 

ant Wallace 
lubų mūras,
ant 31 str., arti Halsted st.

Storas

Storas

97500.00 
ir 2 gy 
97000.00

120) 3
rovimai,

114) 2 
venimai

134) 2 
venimai,
Kaina........................................ 94500.00

170) 1 lubų mūras, Storas ir 1 gy
venimas, ant(P7allace st .. 92500.00 
Panašiomis prekemie turimo daug ki

tų biznio namų.

šo; paukštims ta vgįaiams auginti 
fermos puikiose

Pareikalauk gnftą BBistruotą knln- 
gelę su Mičigaao^pr||pnu ir didele 
mapa — | 
_ ,8wigart 
(Mičigane 
pasirinkti 
kaip 1000 .
kitokių didesnių mažesnių. Kont
raktą* gvarantuojf pilią nuo Mirtie* 
ir Ugnies apsidraudimą be ekstra ka
štų; jaigu numirsi, tai • ferma pereis 
tavo šaimynai dykaL Tiek daug žmo
nių brangina šiuo* ypatingus patogu
mus, kad mano ei 
speciališkuose Pull 
idant smagiau butų važiuoti mano 
lankytojam*, ir tai b* jokio priiRokė- 
jima Aš jau turiu keliolika gerų 
lietuvių kolonistų. -—

Sekančios dvi ekskursios keliaus iš 
mano Chicaginlų ofisų 11:30 ryto, 
utarnlke 21 birželio jL ir B liepos d. 
{ mano vyriausią buveinę We 1 įstos’e. 
šitose dienose kelionė ten ir atgal iš 
Chicago ar Toledo { Peacock, Lake 
Co. Mlcb. kaštuoja 56.0Č. Dvi ištial 
dieni krašto apžiūrėjimui; pat vados 
Ir nurodymai dykai; sugryš namo ek
skursija 7 ryto, pėtnyčlpj. Kelio kaš
tai nutraukiama perkant

ANTON KI EDIS, 
\ Vietinis atstovas, -

Tract’arf yra didžiausias 
ir dėlto BU gerai galima 

Pasirinkimai yra daugiau 
fermų 48 akrų Ir daug

sios atsilieka 
'o vagonuose,

ANT PARDAVIMO GYVENIMUI 
NAMAI.

54) 3221 Illinois Court, 6 kambariai, 
mūrinis. Kaina . .7.............. 915004)0
<500.00 Hkalno, likusius išmokestimi.

29) 2 lubų namas, 3 pagyvenimai, 
3500.00 iškaišo. Kaina .... 91500.00

30) 4 kambarių namelis, >300.00 iš-
kalna ...................................... >10004)0

87) 3 pagyvenimais, medinis namas, 
lotas 35X125, >500.00 iškalno. >1900.00

193) 2 lubų namas, 2 pagyvenimai, 
lotas 25X125. Randa >20.00. >1800.00

121) 8 kambarių mūrinis namas, 
lotas 24x125, ant Walacce st >1600.00 

208 ) 2 lubų mūras. 5 kambariai, lo
tas 20 X 78, iškalno >250.00. >1500.00

209) 2 lubų mūras, 5 kambariai, lo
tas 20X78, iškalno >200.00. >1300.00

11) Medinis namas, 2 gyvenimai. 9 
kambariai, totas 25x115, .. >2000.00

90) 2 lubų mūras, 2 gyvenimai po 
6 kambarine, totas 25X135. >2500.00

178) 2 namai, G kambarių mūrinis 
ir 4 kambąrių medinis, lotas 25x147. 
Kaina .....................  >2400.00

15C) 2 namai 4 ir 5 kambarių, kam
pinis totas 31X147 pėdų. .. >2000.00

197) 5 kambarių murinta namas. 
Puikiai ištaisytas, lotas 25x125. Kai

"'■■"■■T.........   gMiggat
I 99) Puikus 2 lubų mūras, 2 gyveal-
I nai, po 6 kamb^ lotas 25x125. 947004)0

. 172) 2 lubų mūras. 2 gyvenimai po 
Z kambarius, totas 25 X 120. >4800.00

26) 3 lubų muyas, 3 gyv. po 6 kamb.
r 6 kamb. namas užpakalyj. 657004)0

69) 3 lubų mūras, 3 gyv. po 6 kamb., 
otas 27^X127. Kaina.......... 65900.00

179) 3 lubų mūras, 4 gyv. 2 po 6 ir
! po 4 kambarius. Kaina

197) 3 lubų mūras, 3 
kambarius, lotas 25x125.

115) 3 lubų mūras, 3 __ 
kambarius, totas 25x125. .. 6600004)0

118) 8 lubų mūras, 3 gyv. po* 6 
kambarius, totas 25x125. .1 860004)0

194) 3 lubų naujas mūrinis, 3 gyve
nimai po 6 kambarius, totas 25 X W7. 
Kaina.................... .. 868004)0

157) 2 lubų mūras, 8 gyvenimai, lo
tas 50X147. Kaina.............. >75004)0

102) 3 lubų mūrinis, G gyvenimai po
4 kambarius, lota* 26x125. 87000.00

191) 2 lubų murinta, 5 gyvenimai, 
totas 25x125. Kaina .......... >9500.00

12) 4 lubų murinta, 4 gyvenimai po
6 kamb., totas 25XL35. Kaina >80004)0

97) 3 lubų mūras, 6 gyvenimai, 3 
po 6 ir 3 po 5 kambarius lotas 25X 
125. Kaina J..........  .. >90004)0

132) 3 lutų mūras, 3 gyvenimai po
6 kambarius, lotas 25X125. >8500.00

103) 2 namai murintai, 3 lubų po
3 gyv., 6 kamb., lotas 50X125 >10,00.00

203) 3 lubų mūras, 3 gyvenimai, lo
tas 132x127. Kaina.......... 911XXX)^0

119) 3 lubų mūras, 6 gyvenimai, to- Į
taa 27HX125. Kaina..........>11,000.00

91) 2 lubų mūras, 8 kambariai, Jo
ta* 96X125. Kaina  ........ >17,000.00

Tai ne viskas, bet iš to jau galite 
matyti, kad męs galime parūpinti to
kį namą, kok{ kas reikalauja.

.. 95500.00

.. M70(U»

Petras

Vlacea

J. L Bag 
And. Jui

Kaina . . *11,000.00

O DABAR MU8Ų LOTAI.
1) Ant Halsted. ir 28tos, 277x125 

pėdų, už ..................... .... 911,080.00
3) Ant Halsted st. ir 29tos, kampas

25x133 pėdų ......................... 31,000.00
3) Halsted str. 

25X135 pėdų
8) Halsted terp

125 pėdų.............. .
9) Halsted terp

135 pėdų ................
4) Halsted terp

135pėdų .........  ..
5) Halsted terp

135 pėdų ................
6) 3339 Halsted, 24X125. 3800.00

tarp 32 ir 33čtoe 
... >2500.00 
33člos, 75 X 
... >5000.00 
32OS, 135X 
... >9000.00 
34tos, 25X 

>1000.00 
34, 50 X 
>2000.00

32

31

33

33

ir

ir

>1- ir

EmeralJ avė. arti 34st.

Emerald avė. arti 35 sL

922004)0 
25X125 
3700.00 
25X125

9900.00

1934 N. Caatle Street.

2334 K Oakley Aro.
3337 Auburn Av.

1813 String 3L 
3312 8. Halsted 8t 

1112 a Leavitt St 
849 — 34th 8L

Stan. Petruli 
Geo. Pu pa ui 
K. fl|eponte,i - - -- — O4.
Jonas Visockis, 8129 VUcennes Rd.

P. Szukys, 1409 E 25th

tJAMBRIDGE MASS.
Pet Bartkevičius, 877 Cambndge
C Kavolius. 42 Wash1ngton

GRAND RAP1DS. ŠfĮCM.
Juoz. ĮBikmlr ^ <2 W. Leonard 8t

GRANT W0RKS, ILL.
Jonas Llškonta, Pox 195.

BiMMOND, IND. *
Zen. JnctavMSnn, ; 235 - lUth 9t 

HARTFORD, CONN.
Kar. LeoevHįltts, f: 40 Mulberry sL -

Herrin, Ulinei*.
J. T. Adomaitia. Box 708.

AnL Shukis. 103 N. *Wyoming

INDIANA H4RB0R, IND.
Taaiulta,\ 3604 Deador

Ktnczha, Wis.
tas, 73 N. Chicago

1IINERSVILLE. PA.

Naw Brltain. Cenn.

V. Ambratevičia,

J. G. Millauckas, 1811 Wharton St

NORWOOD,
A. Tumavlčius,

* Pstereon 
VauTŠkevičius,

MASS 
33 Aušina 8t

70 Lafayette BU

Plttažen,

Plymoyth, Pa.
Pctehunaa, ? 345 E

ROCKFORD, ILL.

' SO. CHICAGO, ILL.
Pet Ostrovskis, 8701 Commercial AT.

Keely arti 31oe, 50X107.
Lowe avė. ir 34 et, 27fexl25 
......................................... 9M0-00 N. Gendroliuz,

LOTAI.
1) Auburn avė. Ir 35, kampas, 134X

147 pėdų .....................................>4020.00
2) Auburn avė. Kampas 34 pi. 52X 

130 pėdų
4) 

pėdų
5)

Pėdų
6)
7)

Pėdų
9) Quinn at arti 31. 24X124 >3004)0 4
10) Union ava. arti 33ios, 144x1251

Pėdų .....................................  >35004)0
11) Union av. arti 33, 25X125 >0504)0 
14)

Pėdų
17)

___ _- „
19) 8. E. Cor. 73čios ir Western Į

ava. 50X125 pėdų ................. >6004)0,
19) Central park aro. arti Huron' T

25X125 pėdų  ........................|‘
25)

pėdų
29)

pėdų
30)

IU., 72x125 pėdų
Ir daug kitų.
Norėdami platesnių žinių, kreipki

tės ypatiškal { musų offisą.

A.OIszewski
3252 S. Halsted St.

34 pL arti Wall st. 25X125 .°' 
>4004)0.

G. Gegužis.

224 Atheni StTOtC.

28 W. Broadway.

IU.

69 pi. arti Hayne avė. 25X135 Geo Baltrūnas,

>350.00. 
Campbell av. arti 50toa 25X125* 
  91754)0 
59 arti Bt. Louta avė. 25X125
 ".................... >1754)0 

Ogden A Forsyth. , Hammond,
>1000

Kur gauti “Lietuvą.”
Galima gauti kiekvieną savaitę 

“Lietuvą“ ai še. pas šiuos agentus:

Ant Jankauskas,
73 Grand Street
65 Hudson Avė.

Milewskl. 134 Grand st
258 Wythe Avė.

BALTIMORE, M D.
John Louia, 657 W. Baltiname
J. Zebrauckaa, 112 N. Green

BROCKTON, 
Pocius.

M. Kaltis, 1607

MASS.

2018 Luzerne St

Kryžanauakas, 38 E. Centre 8t

Jmgia šemaitia,

Union City,

Naujausios Knygos
pumos “Uotuos" Rediicljoj.

APIE BALTRŲ-GTRTUOKLĮ. Vaiz
delis iš gyvenimo Baltraus girtuoklio. 
Rjgoje, 1909. Pusi. 32 .............. 10c.

ARCHAIOLOGIšK J TYPJ>’*n?*AL 
Gaidės apylinkėje. Kun Juozapo žio
go. Su XI pavetaslėiiu,' (U “sėtuvių 
Tautos“). “ 
pių 23

Vilniaus. 1909. Pūsle- 
40c.

ANTANO' BARANAUSKIO, (A. a. 
kunigo vyskupo) laiškai | profesorių 
Joną Baudouin’ą de Courtenay. (Iš 
lietuvių Tautos”), Vilnius, 1909 m. 
Pusi. 28 ..........1..,..............  40c.

D.

St.
St

k

IIL 
N. Ashland 

<70 W. 18th St

BURTAI. ___ ___
vienaveiksmė komedija 
išleido Liudas Gira. 
Pusi. 16 ...................

DŽIOVA, * JOS PRIEŽASTIS IR 
KOVA SU JA. Dr. K. Jokanto. (Ma
rijampolės paskaita),- Vilnius, 1909. 
Pust 38 ......................................... 10®.

Zigmanto Przybylskio 
Išvertė Ir 

Vilnius, 1909. 
................ 10c.

ELIZABETH. N. J.
Dočkus, 311 First

JBRSEY CITY, N. J.
Ant Rėklaitis, 234 Wayne

BU

101 Oak strset

U Arther

J. Vaitkevičius, 227 Chapel

PMIadelphia, Pa.

Portlend, Ore®.

* Foreign and Domestle 
Pertodicai A Newspaper Agoncy

M. Paltanavičia. 15 MUbory StraaL 
J. Kalakauskas, 66 M ii bu r y St.

“Lietuvos” Agentai
. 104) 2 lubų pulkus mūrinis namas, 
totas 25X125 ......................... * >3500.00

124) 2 lubų murinta namas, 4 gyve
nimai, totas 25X125 ............. 93500.00

183) Puikus mūrinis namas, totas 
24x125. Kaina........... .. »M)04)0

217) 2 lubų mūrinis, 2 gyvenimai pd. 
6 kambarius. Iškalno >506.00. 9300000

Lyti Uetav*” metama ar pusei

po Illinois valstiją.

/. /jnbrosėjus, - 120 Gr^nd St

tas 31X147. Kampinis. 93750.00 oi Matulis, 262 Metropolitan Av

GILŠĖ. Dzūkų legehda Ir BOBU
TĖS VARGAI. Parašė Vincas KrėvA 
Vilnius. 1909. Pusi 42 .......... 10c.

ftlMDYMO SLĖPINIAI. Parašė Vi- 
dunas. Labai naudinga ir verta per
skaitymo kiekvienam kitą knygelę. 
Tilžėje, 1909 m, Pugl. 96. Kaina 45.

Iš SEINŲ VYSKUPYSTĖS HISTO- 
RIJOS. Parengė apaudon J. Bais 
navičlus ir K. Grlniua (Iš “Lietuviu 
Tautos”), Vilnius, 1909. Puslapių 4L 
Kainą ............................................. joc.

KLAIDA. Apysaka parašyta Las- ’ 
{lynų Pelėdos. Kas šios rašt.ninkės 
veizdelius ak itęs, tas žino jų vertę 
ir nesigailės šią /knygelę perskaitęs. 
Ji parašyta iš lietuvių gyvenime, Vil
nius, 1910. Pusi. 520 .......... >L00.

“LIETUVIŲ TAUTA”.
Draugijos raštai.
Vilnius, 1909. .

L. Mokslo 
Knyga* 1, dalis 3. 
.................  <1.25.

GERASIS. Dviejų velkam 1 ų 
Parašė žemaitė. Vilnius, 

........... . 10c.

NAŠLAITĖ. Drama keturių veik
mių. Paršėė M. Vąlinčius. Boston,

Kaina

Sutkr.ua


»ni. ... . ..... M <■ ■ a *
u- .pi . - — •

otus nuo $100 ir Virsziaūs
28 Pėdos ploczio ir 125 Pėdos ilgio

———PARDUODA—- .

The Chicago Title & Trust Co.
■ _ _._______ _ _ .

DABAR YRA PARDAVINĖJAMI PUSAKRIAI ANT 63czios GATVES
I Szitia pusakriįiai rėžai randasi Sziaurinėi Dalyje (N. E.), kampas 63czios gatvės ir 48tos Avė., ir parduodami ant leng 

vų iszlygų, pagal kainų, kokias temokėjo seniausi Chicagos gyventojai 63 gat karų linija eina pro sziaurinę szalj szių lotų.
^Archer Avė. linijos karai nuvež jus iki 48 Avė. karų, kurie bėga pro vakarų szalį minimų lotų.

Pusakrių kainos:
$400 ir daugiau 25 pėdu Lotai ant 63 gat ir 48 Avė, $200 ir daugiau, 

Lengvom iszlygos
galėsite pusę nuosavybės parduoti už jaugiau, kaip dabar užmokėsit už visą. n

Pagalvokit apie tai.
Neklausykit jaib kieno patarimų, ateikit ir pažiūrėkit patįs,

\/ i i n i c C* N’ kampas 63 gat. ir 48 Avė.
’ __otuu«tiln$ kis popistf ir Nedalioj visi Am; ""

H. N. ROSE, Agentas, 0,,‘" "¥:,?PĮ1X™.S7TI"'“" st . A LB. CIDA, Vatinis Agentas.

Musų pusakliai lotai galėtų turėti sodną, visztidę ir kiaųsžinidę, rožių ežes jūsų vaikams, ir dėlto paūgėjus miestui, jus 
galėsite nusp. niinRAvvhp.ę nardimti 11^ rtaiidiaii Vair^ dak->r

oa&at ;£i

AKIU LIGOS.
' ’ Ar turi galvos skausmu*T
i. Ar akys vąndeiūuojti?. . '
* 1 Ar jas niežti?

i Ar teipgi ir spaudžia?" * !
• > Ar daiktai išrodo dvigubi?
;; Ar jie būva neaiškus, migloti?
' ’ Ar turi uždegtas a k ra?
> > Ar jos greit pailsta skaitant?
1 * Ar jas skaudina šviesa?

DAUG ŽMONIŲ
turi akių nesveikumų, kurių visai 

i> nežino, ir sirgdami nejaučia skau- , 
' ' smo ir nė jokio nesmagumo, bet 
ii jie turi "hešioti akinius, kad išgel-

■ bėti savo,regėjimą ateityj. •<
* Mokslinio laipsnio okulistas
T S. GINSBVRG
■ 2658 S. HalaTjd S$ netoli 31 g. <

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI Nori

“DAGIS“
n.wsTnwT»s. ununucs, tunus, utims
• « ii JOtrj intuts.il* ūnuins. a «

. Ejna. iš Chicagos, antri metai, .20 
p*sl. ?xi(Y-formate knygos,-na virSla- 

t liais. •Prenumeratą matams $1.00, pa- 
į vjenia num. 10c. “Dagyje” telpa- Jvai- 
i rus lietuvių piešti paveikslėliai iš mu- 

sų politiškojo lauko ir visokį link
smus pasiskaitymai. “Dagis” turi ra
sti* kiekvieno lietuvio name, tai gy
duolė nuo visokių “izmų” ir kitų ligų, 

i Siunčiant pinigus už prenumeratą 'arba raitus, 
visados reikia adresuoti iiteip:

• “DAGIS” Publ. Co.,-
8l2-33rd St., Chicago, Illinois.

mokintis Barzdaakutykfos? 
imat| gali įt
iki 8 savaičių, 
tik «fo. Mm

j/j mokti nuo 41kl 6 MvaiSių. I 
Kainuos tau tik 880. Mm 

P duosime vis* vėtąėkutimo
PrtfUli»U » • *m*tM yra 
tinkamu perdėta visame 

a, sviete ir Lamina turtai ta- 
X I da savo ypatilką vertei vys

tą busi savo darbdaviu. Rašyk pa*:
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL 

1408 Pen* Avė., Pittsbarg, Pa.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Dangei Sergancziu, 
Silpnu Ir Nualintu Vyru kantrybe*. «er 
vilkas, nupuoki* *wlkato)e» Ar perisngel tiesas (reikšto*

Kaiallūūas Gatavas!
DIDELIS ČEVERYKU

IŠPARDAVIMAS
Vyrams, Moterims ir Vai- 

, kams
^terno Didelėj Krautuvėj

1;4 t-3444 Halsted St. Chlcago.

•< abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška liga duguyj* 
' t,TO kl>Pat4' Ui steilauk ant žemiau* paduoto adreso, o ap.

turėsi patarimg ir Utiriaėjimi dykai! M*« Utirinė»ime tavg 
visai dykei. ir jeigu iigydyraa* bu* galimas. Ui me* iigydy- 
»lroe už kožemiau»i| kainę. Ne užsidedi ant *avf* jokių ps- 
teigų atsllaukdanias pas mus dėl bemoktetlniu p*<iteiravi-

- ■». Mps pefAtatysim* padtjimą viso Ąalyko tikroj* IviMoja, 
f , o tad* galėti gydyti* jeigu norėsi.

R J Dolerio Nereiks Mokėti Pokol Nebosi Užganėdintas Savo Lomioj 
Mintyj kad Mos Esamo Teisingi, Pilnsi Atsakanti ir Užsltikhnl.

kantl nuo

Dr-asW.A.Martišus
Ofisas R. 409 Tacoma Bldg.

Madison & LaSalle Sts. Chicago,
Gydau visokias liga* kaip tviežias 

teip ir užsisenėjusia*. Ypatingai vi
durių ligas, moterų vaikų ir vyrų.

Teipgi pritaikau akinius ir patai
sau nesveika* aki*.

Offisb valandos: nuo 9 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliotus offisaa atdara* 
*.iktr.i pagal sutarimų.

Mokykla Šokių!
Prof. Julius S. užtikrina, kad 

kys šokti kiekvienų jaunų ar 
Išmokina valcą 6 rųšių ir teip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Teip
gi Išmokys ir kitu* šoklus su 6 va
karais vakar* nuo S valandų iki 11. 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti 
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei- 

lįi, na | svetainę, po numeriu. 2119 So.
Halsted St., mokinu kas dien .apari 
šventų dienų. Prof. Julius S. prane
ša visiems, kurie nori išmokt tuos 
šoklus, kad ateitų sekančio adreso: 
2124 South Halsted St.

Ofisas ant^S-ėlų lubų. Atdaras nu* 
5 iki 8 vai. vakare.

Prot Juliaus šokių mokykla užsi
daro June 25, ji vėl bus atdara Sep- 
tember j2.

iSmo- 
seuą. “POLITIŠKOJI EKONOMIJA” 

Kas Ji iyra ir ko mokina 
Parai* ir ileido V. K. Račkauskas 

8 4 *«*! , kaina 2 5«
Inantletns ('augia i nu'*idilama dideli* nuo 

•int>» l>*una*a pa* autorią.

1401 h. Maia šii., Seru to*, Pa.

ate*Ktl*ini Iimi kurion vyrai g«M būt aH**l; to*u n“° l*rt*nkl^da»li*idlmn: jeigu tori vo
tis. skauduliu* burnoj* ir ant lietiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingf liga; jeigu 
turi užnuodinta kraują arba non vieną ii ligtfkurių auk* tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVI 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik perkalbėti»■ muml dMiiauateme privatlikuaM ir *» 
tirėta, o my* padėsime atsikratyti ano visą kliučlą kotrumpiamiam laike. Me* turinė labai didelį 
patirimą gydyme tokio* ruėie* ligą ir uitikriuam* iigydymą ^e* netiktai paieagvinam*. bet Ūgy- 
dome tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant tkaitliau* lietuvią kuriuo* me* iėgydėtne. Me* 
Hhydysime teip tikrai kaip ataUsukai pa* nu*. Silpai vyrai, kuri* nustojote vtUĮ pe*v*lkjmo be»l- 
gydydatni kur kitur, ateikit pa* mu», ne* atkreipkime ant ju* musą specijaliiką atydą teip jog at-

KOŽNAS BAUS DYKAI 
kuris prisius keletą 
markių, musų No. y 
katallog|, didžiausi) 
lUtUTiiko) kalboj, M 
dideli puslapiai. Jam*

kaip jas 
kaip nuo jų 

apsisaugoti, kokias gy
duoles naudoti,’ kiek 
jo* prekiuoja ir kur jas 
gauti. Paveikliai ir pru- 

- kė* yvairią kvepiančiu 
ir gydančių muilų. Per
tu mų, Elektro-gydan. 

, čių aparatų, Rober> 
nių IČirbimų, Mouų, 
Painų,'£tukų. Dnikuo 
jamų MatksSllų, Ar 
monlkų. Koncertina 
Britvų,. Pavinčevpai* 
ir įimtai kitokių ko*, 
nam reikdin^ų daly 
kų. įkirpti litą apges, 

tisini į ir prtsiųak mum. o tuojau* gauti visai dy 
tii kataliogą. Jobą L Bagdzlunas, Prope 

dOHN’8 SU PPL Y NOUSE

LIOOSO ĮRŽEIIIMO MOZt. 4
MoksBuki iiofeMsmu.ŽiooIhiir.-Galjbe

Mm 8sim balni in
gai ir įdcsnlat su
tverti. Vyrai, tUral 
auilankyklt į iltf 
itebėtinj liuoab in» 
iengimo Murėju. 
Šimtai intereiuo 
jaučiu pavydai^ 
Smogą u» kūno * vėl- 
kam ir sergančiam 
stovyje. ChirurgiA 
kos operacijos, 
iiOfeidiMBai, keis
tumai, miliinlikis- 
Inai. Teipgi pilnas 
istoriškas sa tiria-

A. 01szewskio Bankoj 
-galite aprūpinti vi«qa 

savo reikalus
TOJ BANKOJ LETUVYS NOTARAS
Ikdirba “Dovtemastis” •— Kon

traktus, Raštus pardavimo
Ii* visokiu* kitus dokumentu*, ir ui- 
tvirtina visokius dokumentu* pa* 
konsultų. Inkorporuoja draugija* ir 
atlloka visokius kitu* notartjaUftka* 
darbas

Visokiuose notarijallikuOM refka- 
1 kreipkite* |

J. J. Hertmanowicz
' (Notary Pnblic)

3252 So. Halsted st., Chicago.

PATARIMAS IR^IŠTIBINRJIMAĘ VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST., arti Harrison gatves, CHICAGO, ILL.
' Musų ofiso valandos 

aUUauktl tarp tų va
' ’ •.. u :

tai gali atellaakti terp 10 ir U Nedėiiom. Atatiaok atabiikai. 
Mm kalbam* itetuvdkaL

iii ■. i.i- ■ ■ .... .....................

KELIAS DYKAI
”f‘Chlcago Ir Gary.

Aprubdtiuotan laikui ai užmokėsiu kiekvienam pirkikui kelią į abu 
įuo Chicagos, arba į vieną galą 1000 mylių nuo Uhica- 
alauju—pristatykit kvitą* kurią gauti tjpirkdami b i lėtą, 
tionių patapo turtingi, nusipirkę lotu* Gary’je, o dar 

kuisiai rx»uln*lAa Kaa įsa Irvt na

Seniai laukiamas lietuviškoje kalboje Kataliogas

BridocDort Glothlno KomDanlips . 
jau yra gatavas ir kiekvinas dabar gali jį gauti, j 
Šiame Katalioge talpinasi Drapanos, Muzikališki Ins
trumentai, Bižuterija, ir šimtai kitokių daiktų, i
Drananil ^kvriliia Rasite Drapanų Siutus, Ouerkotus, Kelnes, Marš- i 
■ a kinius. Kak Įsrai kščius, Pirštines, Kepures, Skry- j
bėlerČeveryku*. ir U.

Murikališku Instrumentu Skvriuio Rasite Armonika*, Koncerti- mueiKMHbKij HiatruiiioiiiiĮ onyi itijs. 8muikas(8kripkas), Flei

tas, Pikolas, Klernelu*, Obojus, Fagotus, Soksofonus, Kornetus, Melofo- ! 
nūs. Trumpėtus, Trombonus, Altu*, Tenoru*, Baritonus, Basus, Kontraba- ' 
sus, Bubnus, Cimbolu*, Megafonu*, Bandžius, Gitaras, Mandolina*, Citra*, 
Ksylafono*, Auloarfua, Muziko* Dėžes, Fonografus, (Šnekamas Mašinas), j 
Pijacus, V argonus, ir daugybą kitų instrumentų.

Ri>lit*riins Skvriilie Rasite Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugė , BlZUieriJOS OKyriUje. Hu> 1Bikrodeljamt ir moU>rim* ant kaklo ne

šiojamus, Komposua, Medslikus, Bronzoletas, Auskarius, Špilkas, Sagutes, 
Žiedu*,'ir tL - -i- J j- *1 . ■

. Tol*sni*me Skyriuje.
nūs, Žiūronus, Elektriška* Liktarniukes, Siuvamai, Mašiną*, F*ntanines 
Plunksnas, Paišelius, Kalimorius, Brilvas, Šepečius, Šukas, Peliukus, Žir 
klūkęs, Pypkes, Fotografijom* .Albumus, Mapa*. Globus, Stereaskopus. 
Abrozus, Abrozėliu* ir "Štatus kilų labai naudingų ir reikalingų daiktų

Kataliogas turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iliustracijom* 
visokių daiktų. -g / • f-. L '/ '-į

Prisiųsk už 10c. markę pašto kaštam ir męs jį prisiusi m DYK AL

' ,Adresuoki? šiteip:' ! ■. ‘

The BriooGDon domino 60. įm5
5248 So. Halsted St„ X ' Chicago. Iii.

Toksi

lo-

■ ■■■ •» 
Kai užpr*

ne buvo parodytas 
W dykai llam kraite, 
tiriučti noostebumu* Aitronomi-

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI ‘ 

UUOSO lUEUtIMO MUZEJUS 
■SKSUin Z1U8EIBUSU 

150 SO. CLARK ST-, CHICAGO, ILU 
■arti Madisou GatvM

< r A NUU:l*>UviĮ.*«S

J. F. Eudeikis

Laidoja mirusius, pamamd • rie'*h*!M 
parrabų. vestuvių ir kitokį- < a < iL«n>ų. 
EWkair pardvod* geriausius nrkli*.

Tal.Ya<4« T74L

Jeigu, tiilhodi praturtėt, tai geriatuia* keliai prie to—nusipirkti 
tu*Gary'j>;-

Ilg^t nelauk, kiekviena diena yra brangi.
' Parašyk pa* mane, reikalaudama* kainų surašo Ir-kitų žinių apie _ 
riausin ir pigiausias vietas Gary mįMt*. Maža* (mokėjimą* iš kai 110, 
toliau* lengvi išmok**Hai k** mėnuo. |

J. L. WILS0N, Savininkas,
56 Fifth A*e^ Roomėlt ■ ChicMo, III.

DR. A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokia* ligas-ryrų, moterų ir vaikų, 

neaplenkiu ir paslaptinių, j Į_ J_

3312 So. lialsted St., 
Chicngo,'lll.

Telefonas j 
Yards 3162 *

Del žinios visų Lietuvių!
Šiomis dienomis tapo atidaryta ' I „įr

>■**** te*w 
’ t1 ii, 1-1, Ik

PIRMĄ LIETUVIŠKA VALGINYČIĄ

Dr.O.C.HEINE
Naujas Išradimas po No. 3249 S o. Halsted S t., Kerte 33 Gatvės 

' šioje valcinyčiej* trati-parengta vi*oki.lietuvyŠki valgiai,© 
ant pareikalavitno ir Šios Šalies statemoj. Lietuviai yra kvie- 
diami ateiti ir persitikrinti. » Nepamirškit vietos : f į 
3249 Soi-itlT. Pi et te d Street.



TIKTAKISNAUDOTOJAS DAKTARAS

Užklausė

Pittsbuyg;

Mitini Ligos.

Sp«cl)ali*la*

REIKALINGOS MERGINOS

3452 So.

a. Užketeji- 
dmo. Galve*
s, Reama*

*ą. DOVANAI! Vienas taiki 
ir vyrišką nori laikrodėli. Reil 
■LbG., CHICAGO, ILU

Banks A. Olszewskio
3252 So. Halsted St

kiakltuoM-, inerova- 
loto*. Tikra! avraa 
..ko rodyto a« «'.»»•- 
o šmoa*mi, rv įkala a- 
taUaaa garo laika*

PHOTOORAPHISTAS
Padarome gražias ir dailias fotografijas labai‘pigiai, 
męs nuimame fotografijas atsakančiai nuo veselijų.

Męs kalbame lietuviškai. . t
W. H. TOENGES

TAI YRA TIKRAS 
AMERICAN DARBO 
nustatomai, v (baus 
auksuoti, gražiai t 
tiučiama nž Mta S 
sutiksi, įog tas yra j 
užtiiokėk M.M ir UŽ

kas Ugoa motorų.

Kmji UžRKlijlam 
ir viaoa odos ligos, kai* vo paikai

GEO SUN ES, borHŽ, W.
Pa. Išgydytas nvo romktltmO, ir ridrn-
* riąstofMfirlciSą.i’.-jtj’j Sft.

Šulus. Ner- 
pnejlra*, 
i, PUTO

VYRAM TIKTAI 
idėjinis sykai 

ka* gallbut matyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO 

344 80. STATE ST. 
CHICAGO, ILL. 

Bear Harrison St

teipgi prekes ir išilgas ir priešinkite markę dpi atsiy 
tima atšaka ir preiskuranta pas firma:

WATCH CREDIT Ca .
105 CHAMBERS ST. '________ NEWYQR»KN. Y.

. MES JUMI UZSITIKIAME.
JUSU KREDYTAS YRA GIARAS'

Kiek vienas teisingas Tautietis, kuriame 
krašte is nebutu, gali, pirkti antlf^dįta, arbe 

,ant labai lenyvŲ mėnesini? iimolgsaeaiu, d 
J® dei graži laikrodi su lenciūgu ir breloku,

Norinczios mokinties marszkiniu
=SIUVIMA^=
Gera alga. Darbas visada

6yv. 3112 S. Halstidst., arti 3lmot 
’ Tolophono Yards 2380.

Chicago, IIL
Pritina pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams. 
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagbs. 
Sukolejttuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose; 

teipgi iškoiektuoja darbininkų neužmokėtas alga.s ir pasko
lintus pinigus. p»tiii

Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Do- 
vierenriaštis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavitus 
ir visokius kitus rejentališkus ii legališkus raštus.

Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir 
amerikoniškus ant kitokių. . .

Perka ir parduoda namus ir liotus.
Siunčia pinigus į Rossiją, Lietuvą, ir visas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva

žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo 
Rosijos konsulio.

Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tatmysta 
visuomet geresnė už kitų. RašyĮdte 'įpuoĮt apie m f korei u 
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime. •

Rašydami mumi visada adresuokite, šiteip: 1.-'

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St, Chicago, III,

BROOKLYN SKIRT €0.
Car. N. H> « Dritf* A« BROOKLYN. N. Y.

nMetojas.

“LAISVOJI MINTIS'
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, 
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių 
kale šakų: Urtfarijts, liltsrn Nitterijn, Stata Maksiu, Drugijiaiy Makalą, 
Ir t. L, lygiai ir srifiMližkai ptrtšyta tpytita Iš apą gymiai.

Kaina matama $2.00; paaal motų $1.00; | utalanĮ $2.80
Kas, frisiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir 
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems 
*1. Miatį metams duodame knygų už $1.00 užsirašantiems 
pusei metų už Sis.

PaskNblnktt—Devanas nallgal tad«Mlss<

Adresas:

Laisvoji Mintis,”
Scranton, Pa.

— O kas rrrane mokins vakarais?
— Knygos. Atsakė Jonas.
— Kokios Knygos, ir kur jas gauti:
— Geriausias Knygas išsimokinimui 

gausi pas -Ą. Olszevvskį, Chicagoji 
nuo 
gėlė duos' tau pradžią. Ją perskaitysi su 
Paskui parsitrauk Knygelę “Rankvedis A|i 
No. 1300 už $1.25, 
žinsi* pusėtinai. Tada užsirašyk A. 
“Lietfivą” ant 18 mėnesių 
dovanų labai gerą knygelę “KAIP RAS/ 
ANGLIŠKOJE IR LIETUVIŠKOJE K 
pagelba šios knygelės galutinai išmoksi 
kalbėti bet irt angliškoje kalboje laiškus rašyti.

Ši knygelė ne vien mokino laiškus rašyti, ne vien mo
kina angliškos kalbos, bet ji dar mokina ir daugybės kito
kių labai naudingų dalykų, kokių pamokinimų, jokioje kitoje 
knygoje nerasi. Ji mokina: ’ .. - ‘

Kaip daryti kontraktus. pirĮcimo, pardavimo, samdymo 
-ir visokių formų biznio reikaluose;. kaip daryti vekselius 
skolinant pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti drau
gysčių reikalus, ir visokį kiti' pamokinimai. Teipgi mokina 
formų kaip žmonėse turi apsieit visokiuose atsitikimuose; 
antai kaip apsieiti: svečiuose, apsilankymuose, supažjpdini- 
me vieno su Įeitu, pakaltoje vieno su kitu, kaip užsilaikyti 
bankietuose., vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant 
ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje yra šimtai pa
tarlių vartojamų angliškoje kalboje ir išverstų j lietuvišką, 
kokių da niekad negirdėjai- ir ant galo,Žodynėlis svetimų 
žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išVerstų j lietuvišką 
kalbą ką jie reiškia.

Su pagelba .virš paminėtų knygelių aš išmokau angliš
kai kalbėti ir rašyti per du mėnesiu vien vakarais, nerei
kalaudamas darbo pamesti, ir užtikrinu, kad ir tu išmoksi 
jeigu darysi teip kaip aš tau patariu. \

Tai įcą pasakė Jonas Jurgiui apie niusų Knygas moki- 
nimuisi angliškos kalbos, o ypač, apie Knygelę “KAIP RA
ŠYTI LAIŠKUS ANGLIŠKOJE IR LIETUVIŠKOJE 
KALBOSE”, kuria mes duodame “Lietuvos” skaitytojams 
dovanų.

Visas kitas Knygas mes parduodame už pinigus, bet 
Knygelę "Kaif> Rašyti Laiškus Angliškoje ir Lietuviškoje 
Kalbose” už jokius pinigus niekam neparduodame, tiktai 
dovanojame ją tiems, kurie užsirašo “Lietuvą” ant 18 mė
nesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai siunčiame jiems 
“Lietuvą” per pusantrų metų, ir šią Knygelę duodame do
vanų. Už pinigus jos negalime parduoti todėl, kad šios 
Knygelės nedaugiausiaį turime, ir todėl čėdyjame ją. kad 
užtektume^ dovanom “Lietuvos.” skaitytojams, kurių kas
dien desėtkais naujų užsirašo “Lietuvą”.
‘ Todėl kam rupi paties savo gerovė, kas nori išmokti 
gerai ir greitai anglišką kalbą, tegul užsirašo “Lietuvą” 
ant 18 mėnesių, o mes dovanosime jam virš minėtą Kny
gelę, su kurios pagelba išmoks angliškai kalbėti ir rašyti.

Šios davonos bus duodamos tik iki I d. Rugsėjo (Sep- 
tember) 1910. Todėl norinti gauti teip didelės vertės Kny
gelę dovanų, pasiskubinkite “Lietuvą” užsirašyti ir gausite.* 

' Pinigus siųsdami, laiškus adresuokite “Lietuve®” išlei
stojoj, šiteip: " ■

A. OLSZEVVSKĮ
3252 So. Halsted Street. CHICAGO, ILL

KARE t LA TA. 577 Gibsonai.. Ysags- 
towo, Q. Išgydyta nuo skausmų Vidurių 

ir moteriškų ligos silpnybių.

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS Clicajo.
Valandos: Nuo • ryt* Iki • vakare, KodšUom* a »o • ryta Iki A po plot.

UŽPRAŠO SERGANČIUS, SAKYDAMAS:
ĮTEIKITE ARBA PARAŠYKITE PAS MIKE, AŠ IŠGYDYSIU; . 

todėl, kad asu senas daktaras, psžinsta visokias ligas ir teip-pat gyduoles, kurios 
gali geriausiai pagelbėti Vyrams ir Moterim*, nes d*°s ligonių peslai-

• - - - - *-- -J---- •! ■■ tu. J
užlaikyti 
iganymas

Mes Išgydom Vyrus
Mft trokltaa. kad Tt*l, kurie yra neoflganUIntl n kitais 

yydymau. ateito pa* mus Ir panarintu ss*M| tikr^ ir ISUkU 
“t «Wlnt paaiSkinalm ta n <i»lkaNU rydymai tarf*
Miigydė u kaip ta fa tava Hgydytiiu.

Kraujo Užnuodyjlmas
tl* prie ielmya liko gydytojau*, rodo* .
■katKluliai akt lieiiuvio, tUakiata* planinį *kauam»a kaaluo* 
te. au'aarinoie. plėtno* aot kūno, Jautlu* ufraatl akaodnliaL 
MFJ»j4«YDOM ė I TOK į padBjima-nrs neloponr. 
BlaaLltflmnl Ar kaaktua tave auMflmai paeinanti nuo 
N U D 8 g I m 21 , v**1 •“p**

° aaai, auaUninaa, allpna atatinUa, galvot
ak*udė)imai. plėniai prielaiakia, ncrviikutta*. akinamai*trS* 
aoaa» Ar pat* S*i apimta* bot* vieša ii t«A*akl^l Ateik pas 
mo*. mp* tava iigydytim ne* kitaip BestikstanJi mum atokliL

Abelnas Nusilpnėjimas
mat. nrgallngumaa p«le darko arba Hakamia. 
mn gyvenimo, BubakBa*. yvalrt 
.lipnumai, ir tt. ATID&JIMAJ I

ta. SI4,H
d| vtetra** C S D. et $8.78 Ir aspraao IHaa S- 
agaamlMvlmuL Jai nebv* tok*. Kaip (akom, 
NomakAMa nei oantą. ATMINKIT, kitur oA- 
■ataalto uA toki laikrodį į SS M. A*tawtw

A. VOtZ'IK, iiHatheson, Canada, Ont.
IlgjrdytfS' "rfuo gRlvta skaudėjimo Ii

“ . ' • kurtumo, ' . ______ ________
GUODO7n8 PR. 11ARTMANK r Nttelpaenlal kaip aa nsadojBa J w »<•«>*••. M! aso Jų grottal pasveikau, bot* beras *»m» lįst* Ulk*. o kaip po 
operacijai ho.pllol* goMJea, tad JaoėUa*! Moglan Jeraey City, tea daktarai atstoję boro viltlee mase lagytlyU; bet Jųa darodete, kad ne MM0A, fagy- 
Sydaml masei VS to! alrdingal dekavoja Jnma VALENTINAS BSNGOVIČK, 3M MenderaoB *t, Jeraey City, N. J.

Tudel čia kalta lasaaės, ką ai jiems padariau, per tai ir tau gailu teip padaryti. Badas, kad geresaią darodymų nega« 
Urna reikalauti!

SERGĖKIS nuo melkerės knygutės vadinamos „Vadovu į sv.” nes yra tai teisingai „VADOVAS Į LIG-jl”, kuria siuto, tą 
brudf, suviliojimo INSTITUTAS.

Kad jautiesi Nesveiku, tai netretyk laika, MseNdiak ligos, jei sari tat išgydyta, tai kreipkis prie masęs, kurie gali 
ateiti ar atvažiaati, tai užprašomi į mano ofisą asabiškai, o toliau gyvenanti parašykite lietoviškal kas kenkia, aat ka 
j antimi nesveikas, .....

t atsišaukusius apsiimu išgydyti:
ReurneUsaų, *k«aMjliM Mnsrių, kaulų, *trtaų, kojų.pečių ir šoaų. UAkietAjlmų, ekaudkjlmų Ir acdirbtmų vidurių 

lakatų Ir plaučių Dge*. Greitu poliaiao, eaakaa* kv«pavlmp, tlogų ir necilpntjeala* vyną. Didelio »upyklmo,dy*pepeijaa, nervų Ilgo*, teipgi nco 
Jeaayatoe klaidų Juostu aeevelkamų, eOkloe aaMgtmo, blogų eapaų. visokių nsatkrečlamųeiaptų ilgų. Tetp-pat MOTERĄ: sktasm.ngtį 
baltųjų teteilme, gembe ir visokių motsriškų ligų: aeatboUt kad kiti daktarai Jams aepagelMjo, aa kad »petim a tai ir iigydyMn Sviet iaa ir utaieeoO- 
jaalaailga*. Gertos, kad 1* karto pa* mane ataiaanktem, plraalaa Beg* ker kltor; Jat BS asabiškai, tai parašyk Hetaviakal. Kasyk kaip moki ir kaip 
JasU aesveUsmaa aavyje, aa* *apr**ia, taatlrslu. deoria rodų, kad reik** pritolkyris gyduole*, kurio* yr* gertou*lo* ir n»o j*o«io irzr *40*0, o aptarta* 
svalkatta.be skirtumo kaip toli gyveaat. Aprassaat ilgų, klausinėt rodos NUO DAKTARO, visada adresuoti aat maoo vardo taip:

DR. ,F. HARTMANN,
218 Ea*t 14th SL New York City, N. Y.

Otlsa vaLoao irtas ryto iki l,Bao 8 iki B vai. pa p. Ivaatadlaotal* ouo 10 iki 1. Vakarai* P*aeddl. ir Pdta. neoT—S.

ru* gėdinanti 
___ yra pavo- 

JINGI-PASIRODAVJK gą MUKI DAMAR. 

Odos NesvellMNi rimai. ipaogaL 
lopai, ne tobu

lu mnL talado* skauAnilal, pageltonavus Ir 
HblySkn* oda, pajuodaaų pagfcinl. Vyrai, ye* 
Jum noea t* visko vatata*. auįlenk kent pas 
■u* *at gvdytnoai. QAU UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAM.

Inkstą, Pnsles iiHSdšM Nesveiki- 
- I n katu aeevetta—*1^*11 Kalvy styri

igliškos kalbos 
Pirm ausiai parsitrauk 

jo Knygelę “Vadovėlis” No. 1209, u:: 25c. Šitą kny
geliais vakarais. 

ngHškos kalbos”, 
ją perskaitęs, jau anglišką kalbą pa- 

Olsjzewskio laikraštį 
$3.00, tai prile laikraščio gausi 

YTI LAIŠKUS 
DALBOSE” ir su 
ne tik angliškai

Noriu išgydyti kiekvienų vyrų sergantį Hpltnmu lyritkų dalių gyslų, aritatmų.. nSslkr* 
čiama* krasjo anodu*.asrvilkų •uaegallkmų.pariuSiiBų lytiškų Sakų ir laknnjiataančta* vyrua 
šita* BaaMrda* paaiuliaimaa yr* atviro* ristom*, tari* praleido daa< pinigų aat daktarų ir 
valetų be jokio* naudo* Ir mano naro yr* parodyti ri*i*ma fetiam* danaaSm*, buri* tavo tr 
donai detamtiem* ar daugiau daktarų be jokio paaoekimo, kad at turi* vtaatotfą bodų kunao- 
aai tikrai ilgydau.

NomoMk iit gydymą bn nsiita-mekU nt tikrą M^rdymų.
Aš tikrai išlydau liga* skilvio, plaučiu, kepenų ir inkstų, nona ir l*k*i ųtaaSint**

Slaptos Vyrų Ligos
išgydoma graital. tikrai ir *u pilna 
slaptybe. Narvų naaUpaėjiaana,, 
nupaeliaana sveikatos, tudyma* 
•tipryMa. nuMgima* kraujo, uš- 
naodyjiaaaa. Uapuaataš* gaišty*.

Plautių Ligos.
Dusuly*. Brončytn* ir kito* plau
čių ligos tikrai ilgom* mano vš- 
banaiu bodu, širdie* ligos.

(Ištyrimas Dykai.)

Ttrioak pradšia ir ianhrystim* Žmogiazko* 
Rasos ano Lepšio iki Grabui. Pamatyk Kei- 
stumua Gamta*. Ziagetdemu* ir MiUinisr-

Tlrinek latekme Ilgo* ir p*lvt*tuvy*te», per 
Statyto* gyvo didumo figūrose, arrikuo*. ir 
ligotuose padėjimuose. Caru* i* z rodi no to jm 
atsakinėja visokiu* klansymo*. Didžiau*!* 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI

VYRAI IŠGYDOMI |5 DIENAS,^“-

laikas' mokintis, 
vaikščioti mokyklon kada jau esu 22T*lfiėti, vyras? Aš no
riu gauti darbą, kpd užsidirbti pitligij, o rię mokintis, 

darbą dirbdamas išmokti. 
Pašvęsk ant to tik dviejų mėnesių vakaris ir išmoksi.

Užsikimšimai jeigu tomistų kankina de
ginimai, plikinanti* ilapimma.-., pnsG* nesveik*- 
mas, erzinimai, tankus noro* ištuštinimo, nif* 
išgydom viršui minėtu* pedėjjmu* b* vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį'.
CiriinlmAi čšdegimaL sntlnatv skausmingi□ Ui R ffld ks-tryby atimančio*

utatoenėte ligos korto* padaro
gyvenimų nelaimingu. IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIKO LAIKO.

Gužuotos ir Susisike Gyslos 
dasl visur ant šeasesnta dalie* kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; joa jodaro smogų laitai neramų; 
yra silpna* velkantis jautimas daugmaž nuolatoL 
Gyslos yr* užčiuopiamo* ir nurodė kaip brisga*, 

1 Ataiiauk toojaoa jeigu esi klapate.

ILLINOIS MEOICAL IRSTI
150 SO. CLARK ST„ arti Madhon gatved. CHICAGO, ILL.

- Ofiso valandos: doo 10 ryto iki4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniais 
ir šventadieniais nuo 10 iki U tiktai. Ypatoe geidžiančios gydymo turi staliauk- 
ti asabiškai, nes ligos negali Dut gydomos teip paisekmingai per susirašinėjimų 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

AR TURI
Viduriu II 

ma, ned 
akandeji 
tisma, C 
dies ligos, Inkštu ligos, 
Kepenofl ligos, Hemo- 

t roidns, 8k 
t viška HL , 

Plaučiu ligos, 
kataro, Neuralgi 
duria skausmus, 
ro noses ir gt 
Bronchitis , Ai_ ,
Paraliža, Ausiu ligos. 
Akiu ligos, Patrūkima, 

’ Pūsles ligas, Visokius 
ištarimas. Kirminus, 
Visokias slaptas ligas 
Vyra ir moterja. švie* 
šias arba chroniškas.

Pristaak tuojaul 10 
centu markiems , idant 
apturėti garsinga knyga 
Dr. E O. CoUns “Vado
vas in Sveikata”. Ji yra 
neatbūtina kainai šelmi - 
nai.

23 AKMENŲ.
ta 6ilžhllt Lilkrtih.

Galvute niaukama* M 
nuatotvma* Vyrų SS 
Notarių dydAto

iu* ir pamėginta samų tikrų ir ištiki- 
’tny. Mp paaiškinsim ton dėlko HU gydymai tovga

Paeinanti* non užsikrėti
mo arbų priežasčių dėl ka

lia nenori krelp. 
lopai burnoje.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law 

132 S. Clark, Cor.Madison St.
Atwood Bldg., Room 808 

TeL Kranklio 117*.
Lietuvy* advokato*, baift* ti«»ų mokslų Amą 

riboja. Veda visokia* bylas, civiliška* ir kruni. 
nališka* rianoea tetamooae (aadnoaa).

' apgarsina savi laikraščiose jog jis gydą visokias ligas, mislidamas apkvailįti sergančius LIETU V1U8, _beš MUSU ŽMONES 
, YRA NE TEIP KVAILE, KAIP NE KURE GIDITOJAI mana. Košnas vyras ir moteriškė šilti, kad nesą NI VIENĄ 
; GIDFTOJĄ, KATRAS GALIA IŠGIDITI VISAS LIGAS. Niekurie giditojai galia giditi NE KURIAS' LIQAS, bet ne tina, 
: kaip giditi KOŽNA LIGA, tas pats, kaip vienas žmogus gale pasiūt čebatus, ale negalia sint r -

yra padaryti dil deveimą, bet NE VIENS žmogns gale padirbi eiklu. Gidįtojas, galentis ilgid{ti DŽIOVA, gale boti netinkama 
giditi ŠIRDIES LIGAS. Dėlka mūs turam New York mieste UŽDĖTUS DIDELIUS LIGONBUČIUS ir MEDIKALIŠKŪ3 
INSTITUTUS. Tie LIGONBUČIAI ir MEDIKALIŠKI INSTITUTAI SAMDA TIKTAI GERIAUSIUS GEDITOJUS, 
KATRIE SUPRANTA VISOKIAS LIGAS. Jeigum Jus sergat inkstą ligą, daktaras, katras išpažėns Jąsų ligą ir padarys 
Jums sveikus. Jalgum Jąs sergat KRAUJĄ LIGĄ, tas yra daktaras, katras supranta Jąsą ligą ir gidą Jąsų dalikė. Teip yr* 
su KOŽNĄ UGĄ. Tas yra, dėl ką visur iltomas profesorius Dr. OOLLINS ūšdeja “Collins Nevr York Medical Institute”, 
katra šendien yra pėrma ant svietą, didžiausių tnt svietų. “Collins New York Medical Institute” ne praktikuoja vaistų, bet 
atkreipė atydų geriausia giditoju dėl iŠgidima Jųsą ligą. •

Niekados neatsiduok tiem giditojams, katrie “GIDĄ VISUS”, jpie katruos Jąs niekados negirdėjot, tiktai kA Jąs 
matėt Ją paveikslus apgacsmimnoae. Tie GIDITOJAI prižada Jums daugTtat DARA MAŽ KĄ.

• Nėra skirtumą, koki* liga sergate, RAŠYK ŠENDIEN LIETUVIŠKAI ar ATSIŠAUK IPATIŠKAI ir Jus stoseš 
trumpam laike in eile tukstanMn tą, katrie gali darodyti, kad jie patrotije vilti būti išgiję, kreipės prie “Collins Nevr York 
Medical Institute” ir būva išgjditi. tuom tarpu, kaip KITI GIDITOJAI atsisakė išgid|li. Šitas Institutas išgfde paskutiniose 
14 metu daugiau sergančia, ne>gu rita daktarai sudėjus sjkiu. Viskas, kas Jums yra reikalinga yra tas — atsiiaukt ir ištirt 
tūkstančius paliudijimą nog Įdėtaviu, katrie šendien yra iigidjti ir linksmus. RMyk šendien |

į THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

140 W?34th Street, New/York,N, Y.
Dr. 8. E. Hyndmaa, viriausis daktaras.

Priima ligonius kasdiena nu* 10 iki • val^ o utarnikais ir petničiomis dar ano 7 iki 8 vai. vakare, š Vcntadienais nuo 10 iki 1 vai.

Visos šios nepaprastos Į
puikiospraddjimodovanos |
Kad Žrartoi išplatiati mų* žaroioa. dvigubai auksaotu* Amaricaa Laikrodėlio*, paskirtam* priž kiek
vieno laikrodėlio. parduodamo per adančia* 30 dienų, šia* DOVANAS: Vtooų paikBBS jŪidirM- 
motoritvų, puikų suktų rinkalių Ratatoii au puikiu Lakotu, Viaanoa Maarachaaaui Pypkų ir 
Cisarom* ir Ctgaratama CibulĄ, craSių motarim* Brašia, pora Colcanda Auskarių to al 
šlipuotos kaklam! SOlų Špilka*, rankovgallų aa coli u a ir ir 4 apikaklų sagotius. Gerai at
mink. jo{ mes nemanos* duot kų vienų, bet viou* daiktus *u kiekvienu laikrodėliu.

AMTUOTAS AIT 20 METŲ,
_ ___--------- --- - ---------- :o rodvtoja*. Bu* smagu ji turiat. Lakštai dvijubai
averooti. IšroJo kaip S3S Aukoinia Laikrodi!!?. LaikrodtU* ir dovados 
turime C. O. D. daleisdami pažiu riti. Peržiūrėk viską Eepraso Otiac; I jaigu aa- 
iriausiai ka mate* parduodama, liepk ageatai auriarint mų* kaštaia; jei priimsi, 
EXpresą Tuomi aotl(ikuooil Tau nieko aekaitnoj* patirti šį ------ *-*—

ioaaž aaprosų ir duoaime dar vien 
l ir dovanas, jero pirkti šokia už 
omai. CARKOL CUTLER * CO

— Esu jaunas, tvirtas ir nekvailas vrras, bet kad ne
moku angliškos kalbos, tai darbo šitoje Amerikoje niekur 
negaunu ir gana. Pasakė Jurgis.

— O kodėl nesimokini angliškos kalbos 
Jonas.

— Nesimokiau?. Ar tai dabar man

i.D= HARTMANN5

pRE

svalkatta.be
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